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Recomendado fortemente o uso de máscara* ou protetor (escudo) facial
para a população em geral em atividades internas ou externas com aglomeração
de dez pessoas ou mais (quando a aglomeração não puder ser evitada)
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Em serviços de saúde os profissionais devem seguir recomendações da
instrução normativa 11/2020 publicada pela Secretaria Municipal de Saúde de
Porto Alegre1.
7.
Essa nota técnica não substitui os regramentos e normas técnicas
específicas de profissões ou cenários que normatizam sobre uso de equipamentos
de proteção individual.
Essas medidas devem ser acompanhadas pelas outras recomendações para
redução da transmissão do Covid-19: sair do domicílio só quando necessário;
etiqueta respiratória; higiene de mãos frequente; manutenção da distância física (2
metros ou mais); evitar tocar olhos, nariz e boca; rotina frequente de limpeza e
desinfecção de superfícies.
*preferencialmente máscara do tipo caseira. Pode ser utilizado equipamentos
semelhantes como bandanas e outros, desde que cubram o nariz e a boca.
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A recente pandemia pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) têm suscitado um
intenso debate sobre a utilização de máscaras pela população em geral para
prevenção da transmissão e da infecção pelo contato das mãos com mucosas como
a da boca e nariz. A Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Porto Alegre
(PMPA) já recentemente se posicionaram sugerindo a utilização de máscaras pela
população, recomendação esta referendada pelo Ministério da Saúde. A PMPA
publicou decreto n° 20549 em 22/04/2020 tornando obrigatório a utilização de
máscaras no transporte público, visto ser local de grande aglomeração de pessoas
e estimativa de maior utilização2. Entretanto, visto seguidas manifestações públicas
solicitando a obrigatoriedade da utilização das máscaras nos mais diferentes
cenários, faz-se necessária essa nota técnica para elencar as evidências científicas
sobre tal assunto, dirimir eventuais pontos controversos e orientar a população em
geral.
Atualmente não há evidências científicas de boa ou moderada qualidade que
demonstram que a utilização das máscaras pela população em geral diminui as
taxas de infecção pelo Covid-193,4. Quando analisamos revisões sistemáticas para
prevenção de outras doenças similares como a Influenza ou outros vírus
respiratórios, elas têm resultados conflitantes, principalmente devido a limitação do
delineamento dos estudos5–8. Essa ausência de evidência de forma nenhuma
impede a recomendação do uso da mesma. Entretanto, de forma análoga, não é
facultado direito à autoridade sanitária de obrigar a utilização de um equipamento de
proteção individual de maneira indiscriminada quando o mesmo não dá garantia de
proteção (individual ou populacional).
Além da ausência do benefício comprovado, também não há estimativa
segura do risco do uso da máscara. A Organização Mundial da Saúde (OMS) elenca
os potenciais riscos associados: auto-contaminação, que pode ocorrer ao tocar ou
reutilizar uma máscara contaminada; dificuldade de respirar dependendo do tipo de
máscara; falsa sensação de segurança, levando a potencialmente menos adesão a
outras medidas preventivas, tais como distanciamento social e higiene das mãos9.
A OMS define que máscaras e outros equipamentos de segurança devem ser
utilizados por profissionais de saúde quando no atendimento de pacientes com
suspeita ou diagnóstico de Covid-19, e por pacientes (e seus contatos domiciliares)
com suspeita ou diagnóstico de Covid-1910. Essa orientação é corroborada pelo
Ministério da Saúde e pela ANVISA11. Essas medidas de forma nenhuma concorrem
com outras como etiqueta respiratória; manutenção da distância física; evitar tocar
olhos, nariz e boca; rotina de limpeza e desinfecção de superfícies. Importante
também ressaltar que o uso indiscriminado das máscaras cirúrgicas ou tipo PFF2
também pode incorrer em falta desses equipamentos de proteção individual para os
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profissionais de saúde. A OMS publicou recentemente artigo relatando o aumento
importante dos custos dos mesmos, bem como o risco de falta12. Essa orientação
também é referendada pelo Centers for Disease Control and Prevention dos
Estados Unidos13. A Secretaria Municipal de Saúde e os demais serviços de saúde
de Porto Alegre têm encontrado dificuldade na compra dos EPIs, e igualmente estão
sendo obrigados a despender um maior valor por item quando comparado ao preço
usual.
Outras publicações têm sugerido o uso pela população em geral de máscaras
fabricadas de maneira artesanal em locais públicos4,13,14. Essa medida têm a
vantagem de (na teoria) não concorrer com os EPIs de uso pelas equipes de saúde.
Baseado no princípio da precaução, os autores argumentam que essa medida teria
pouco risco e potencial ganho. A plausibilidade dessa tese tem sido o grande mote
para esse debate público. Apesar disso, são unânimes em assegurar que não há
evidências com adequada qualidade que suportem essa recomendação, e em
nenhum caso há menção em obrigar a utilização das máscaras. Mais do que isso,
essa recomendação só é válida em um contexto de disponibilidade das máscaras
em grande escala. Importante ressaltar que outros órgãos internacionais como o
National Health Service (Ministério da Saúde) da Inglaterra não recomendam a
utilização de máscaras para a população 15
 .
Com objetivo de reassegurar essas orientações de caráter populacional, a
Secretaria Municipal de Saúde revisou os protocolos para uso de máscaras de
diferentes países e instituições:
●
Organização Mundial de Saúde: recomenda uso de máscaras somente por
pessoas que estão cuidando de pacientes com suspeita do Covid-19; e pessoas
com tosse ou espirrando16.
●
Alemanha: recomenda fortemente a utilização de máscaras caseiras para
diminuir a transmissão em locais públicos, principalmente ao usar o transporte
público ou realizar compras. Também orienta que a população em geral não use
máscaras tipo PFF2 ou PFF317.
●
Reino Unido: não recomenda o uso de máscaras para população em geral18.
●
Japão: recomenda uso de máscaras para pessoas sintomáticas. Reitera a
limitação da evidência de uso de máscaras de maneira preventiva, principalmente
em ambientes ao ar livre19.
●
Finlândia: recomenda a utilização de máscara caseira em locais onde não é
possível evitar o contato próximo como transporte público e lojas. Relata a
importância do cuidado e higiene visto que o uso inadequado de máscaras por até
aumentar o risco de infecções20.
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●
República Tcheca: obriga desde o dia 19 de março o uso de máscaras (ou
semelhantes) para todos as pessoas que necessitam sair do domicílio.
Flexibilização dessa medida foi iniciada em início de abril para grupos específicos 21
 .
●
China: recomenda utilização de máscaras em quase todos os cenários, com
exceção dos locais de baixo risco: atividades internas na casa, atividades ao ar livre,
atividades de trabalho em locais bem ventilados e com baixa densidade de
pessoas22.
●
Hong Kong: recomenda utilização de máscaras para pessoas com sintomas
de Covid-19, para população geral na utilização de transporte público ou enquanto
estiver em locais com aglomeração 23
 .
●
Singapura: recomenda o uso de máscaras sempre que as pessoas saírem de
casa. Durante curto período (definido como circuit break pelas autoridades locais)
está obrigando a utilização de máscaras sempre que sair do domicílio (e
flexibilizando para atividades esportivas ao ar livre) 24
 .
●
Estados Unidos: recomenda para a população em geral a utilização de
máscaras artesanais em locais públicos, principalmente em áreas cujas medidas de
distanciamento social são difíceis de manter. Recomenda que a população não
utilize máscaras de uso em serviços de saúde (cirúrgicas ou tipo PFF2) 25
 .
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