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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  X  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARA DE TECIDO 

NO CONTEXTO NA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

 

Bruna Heloysa Alves (Acadêmica; brunaheloysa1@hotmail.com)1 

Fabiana Postiglione Mansani (Coordenadora docente; fpmansani@gmail.com)2 

 

Resumo: A pandemia do novo coronavírus teve início no final de 2019 em uma cidade do interior da China, se 

propagando rapidamente pelo mundo em poucos meses. Para evitar a transmissão e reduzir a taxa de infecção, 

governos de todo o globo tomaram medidas de combate e prevenção, como a utilização de máscaras por toda a 

população e controle da circulação de pessoas em ambientes públicos. Visto isso, a Liga Acadêmica de 

Terapêutica Médica Aplicada produziu uma cartilha de orientações para a confecção de máscaras de tecido, 

destinada à todo individuo que necessitasse sair em ambientes públicos, respeitando a obrigatoriedade do uso de 

máscara de proteção. O alcance estimado da cartilha foi de 1500 pessoas até o momento, mostrando resultado 

significativo para população e para o processo de aprendizagem dos envolvidos.  

Palavras-chave: Coronavírus; Pandemia; Equipamento de proteção individual. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM). 

 

 
1 Bolsista da Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada; UEPG; Medicina; brunaheloysa1@hotmail.com. 

2 Coordenadora docente da Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada; UEPG; fpmansani@gmail.com. 
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PÚBLICO-ALVO 

Visto a nova obrigatoriedade na utilização de máscaras para circular em ambientes 

públicos, no contexto da pandemia do novo coronavírus, o público desse projeto abrangeu 

toda a comunidade que tivesse acesso à rede social em que a cartilha fora divulgada. 

 

JUSTIFICATIVA 

A pandemia do novo coronavírus teve início em meados de março de 2020 após um 

surto da COVID-19 na cidade de Wuhan na China, e com ela novas normativas sociais 

surgiram para frear a infecção e disseminação do vírus. De acordo com dados do Coronavirus 

Resource Center da faculdade e centro de pesquisa John Hopkins, até o dia 24 de setembro de 

2020 o mundo já havia registrado 32.345.456 casos, com 984.590 mortes no total. 

O Brasil até o momento ocupa a terceira posição em número de casos (4.657.702) e 

a segunda em mortalidade (139.808), o que explica a necessidade da utilização de 

equipamentos de proteção individual para toda a população, até que seja possível controlar a 

curva ascendente no país.  

Diversos estudos tem sido realizados para prever a melhor forma de barrar a 

transmissão do SARS- coV-2, sendo reconhecido até então três tipos de máscaras com suas 

indicações específicas. As máscaras cirúrgicas são capazes de proteger contra agentes 

transmissíveis por gotículas, devendo ser utilizadas em ambientes hospitalares por 

profissionais de saúde, e trocadas diariamente. Já as máscaras N95 ou PFF2, ampliam a 

barreira para gotículas e aerossóis, sendo seu uso recomendado estritamente para profissionais 

em contato com procedimentos que gerem essas micropartículas. Por fim, devido à escassez 

de insumos, a Organização Mundial da Saúde regulamentou o uso de máscaras de tecido para 

a população em geral, sendo proibidas para profissionais de saúde em atendimento 

(CAMARGO, 2020). 

A indicação de uso de máscara de tecido para a população é mostrada como 

alternativa para reduzir a propagação de doenças respiratórias, devendo ser associada com 

hábitos de higiene constante e distanciamento social (TAMINATO, 2020). 
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Devido a possibilidade de transmissão entre indivíduos assintomáticos, no Brasil o 

governo Federal tornou o uso de máscaras obrigatório em março de 2020 (PEREIRA-AVILA, 

2020). Visando auxiliar principalmente a população de baixo poder econômico, a Liga 

Acadêmica de Terapêutica Médica confeccionou uma cartilha com orientações para a 

produção da máscara de tecido reutilizável e de uso individual. 

Respeitando-se as regras de distanciamento e isolamento social, o método de 

divulgação escolhido foi a rede social Instagram, a qual ganhou papel de destaque nos últimos 

meses para a divulgação de materiais, simpósios e congressos científicos. 

 

OBJETIVOS 

Devido aos desdobramentos sociais e econômicos da atual pandemia, a sociedade 

tem buscado alternativas para reduzir gastos, o que tornou inviável a compra de algumas 

máscaras vendidas no mercado. Desta forma, para garantir a segurança da população que 

necessita circular em ambientes públicos, esta cartilha objetiva orientar a produção de 

máscaras de tecido caseiras de baixo custo, baseando-se na literatura mais atual do momento 

de sua criação.   

Um segundo objetivo foi de implementar a disseminação de conhecimento através 

de uma rede social, de modo a respeitar o distanciamento social e alcançar o maior número de 

pessoas possíveis, da segurança de seus lares.  

 

METODOLOGIA 

Antes de se produzir a cartilha, foram pesquisados artigos científicos que 

abordassem o tema nas plataformas Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual da Saúde, tendo 

como base de seleção aqueles que fossem mais recentes e com maior nível de confiabilidade 

da revista. 

Os artigos selecionados foram resumidos, sendo possível a criação de tópicos que 

guiassem a população na hora de confeccionar suas máscaras. Os principais pontos levantados 
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foram: quem deve usar, tipo de tecido, número de camadas, tamanho adequado, como colocar 

e tirar e orientações de higienização. 

Para a produção do material foi utilizado o aplicativo de design gráfico Canva em 

sua versão gratuita, no qual é possível selecionar tipos de arte, fonte e cores desejadas. 

Através de outro aplicativo, o Pixomatic, foi colocado a logomarca da Liga responsável.  

Após finalização e aprovação, a cartilha foi publicada na página do Instagram da 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica e repostada nas páginas pessoais dos participantes e 

coordenadores da LATEM.  

 

RESULTADOS 

A cartilha foi divulgada na rede social Instragram, na página da Liga Acadêmica de 

Terapêutica Médica, no dia 29 de abril de 2020. A conta da LATEM conta com 228 

seguidores, e com o compartilhamento pelos integrantes da liga e parceiros, estima-se que a 

publicação tenha alcançado em torno de 1500 pessoas até o momento. 

Através dos artigos científicos consultados, foi possível observar a evolução das 

pesquisas a respeito do novo coronavírus. Quando foi confeccionada a cartilha, os 

pesquisadores recomendavam que as máscaras caseiras deveriam ser feitas com uma dupla 

camada de tecido, atualmente os trabalhos indicam a necessidade de uma camada tripla de 

tecido, mostrando a constante mudança dos conhecimentos sobre o tema.  

Outra questão a ser analisada foi o uso de novas ferramentas de tecnologia para a 

divulgação dos conhecimentos produzidos nas Universidades, o que aumentou 

exponencialmente o alcance dos resultados das pesquisas realizadas. 
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FOTO(S) 

Figura 1 – Cartilha  

 

Legenda: 01. Quem deve usar?; 02. Como fazer minha própria máscara; 03. Antes de colocar. 

 

Figura 2 - Cartilha 

 

Legenda: 04. Durante o uso; 05. Para retirar; 06. Higienização; 07. Informações confiáveis 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pandemia do novo coronavírus é um momento impar a ser considerado na vida 

dos acadêmicos, visto que tanto a universidade quanto os alunos devem se reinventar para 

continuar o processo de aprendizagem, produção e divulgação do conhecimento. 

Estima-se que esse projeto tenha tido um grande impacto ao facilitar o acesso à 

informação sobre o uso e confecção de máscaras de tecido, não só para os moradores de Ponta 

Grossa, mas de todas as regiões atingidas pela publicação.  

Mais ações dessa natureza deverão ser pensadas, uma vez que se espera que as redes 

sociais continuem a desempenhar um papel importante de divulgação de resultados de 

pesquisa, mesmo após o fim da pandemia. Desta forma, os acadêmicos envolvidos com esse 

tipo de projeto estarão em vantagem em um futuro em que esse tipo de tecnologia estará mais 

comum. 

 

APOIO: Fundação Araucária e Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

REFERÊNCIAS 

CAMARGO, Maria Cristina de et al. Eficácia da máscara facial (TNT) na população para a 

prevenção de infecções por coronavírus: revisão sistemática. Ciênc. saúde coletiva. Rio de 

Janeiro, v. 25, n. 9, p. 3365-3376, set. 2020. 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. COVID-19 Map. Johns Hopkins Coronavirus Resource 

Center. 

PEREIRA-AVILA, Fernanda Maria Vieira et al . Factors associated with the use and reuse of 

face masks among Brazilian individuals during the COVID-19 pandemic. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 28, e3360, 2020. 

TAMINATO, Monica et al. Máscaras de tecido na contenção de gotículas respiratórias - 

revisão sistemática. Acta paul. enferm., São Paulo, v. 33, eAPE20200103, 2020. 


