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A pandemia de COVID-19 caracterizou-se pelo surgimento rápido e exponencial de novos casos 
devido à alta transmissibilidade entre humanos. O vírus causador da doença, SARS-CoV-2 é 
altamente contagioso, se espalha através de gotículas de ar expelido pela boca e nariz, e tem como 
porta de entrada o trato respiratório superior via inalação ou inoculação através de boca, nariz ou 
olho (LOTFI et al, 2020). A capacidade de contágio (R0) do novo coronavírus no Brasil foi estimada 
em torno de 3, ou seja, uma pessoa doente transmite o vírus, em média, a outras 3 pessoas (SOUZA 
et al., 2020), comparativamente, na pandemia de influenza H1N1 em 2009, esta taxa girou em 
torno 1,5 (COSTA et al., 2020).  
 

A transmissão pode ocorrer quando uma pessoa tosse, espirra, conversa ou respira próxima da 

outra, a uma distância média de até 2 metros. A figura 01 ilustra como se dá a transmissão de 

doenças respiratórias, tais como a influenza e a SARS-COV-2, entre dois indivíduos (COSTA et al., 

2020). Quanto mais próximo, maior a transmissibilidade. De acordo com estudo apoiado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), há uma distância física menor que 1 metro a transmissão 

foi de 12,8 %. Já há mais de 1 metro, a taxa de transmissão reduziu para 2,6 % (DEREK et al, 2020).  
 

 

Figura 01: Transmissão homem-a-homem de doenças respiratórias (COSTA et al., 2020). 
 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32474009/
https://www.nature.com/articles/s41562-020-0928-4
https://www.nature.com/articles/s41562-020-0928-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553061/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553061/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553061/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32497510/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553061/
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A OMS publicou em dezembro um guia, com 171 referências científicas produzidas em diferentes 

países, estabelecendo medidas protocolares para prevenção da contaminação pelo vírus pautadas 

essencialmente no distanciamento social e no uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), 

como as máscaras; estratégias que fazem parte de um conjunto de ações que incluem ainda a 

higiene das mãos, etiqueta respiratória, adequada ventilação em ambientes fechados, testagem 

diagnóstica, rastreamento de contatos, quarentena e isolamento social (OMS, 2020a). 

 

As máscaras faciais podem oferecer três tipos de proteção (KÄHLER et al., 2020): 

1. Ao prevenir que o usuário leve as mãos contaminadas pelo vírus ao rosto; 

2. Ao impor resistência ao fluxo de ar e limitar bastante a propagação do vírus, reduzindo 

significativamente o risco de infecção nas proximidades da pessoa infectada; 

3. A inalação de gotículas contendo vírus pode ser evitada usando uma máscara bem ajustada 

com propriedades de filtragem de partículas (autoproteção). 

 

Desta forma, o uso de máscaras tanto para proteção das pessoas saudáveis, quanto para prevenir 

que indivíduos contaminados disseminem a doença para outras pessoas, é parte de um pacote 

completo de medidas para prevenção e controle cujo objetivo é o de impedir ou reduzir a 

propagação de algumas doenças respiratórias virais, incluindo a COVID-19 (OPAS, 2020a). 

Considerando que pessoas assintomáticas podem transmitir o SARS-CoV-2, é importante estimular 

o uso de máscaras nos locais públicos em que há transmissão comunitária e onde outras medidas 

de prevenção, como o distanciamento físico, não são possíveis (OPAS, 2020b). 

 

Por meio da Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou estado de 

transmissão comunitária do novo coronavírus no Brasil. Este tipo de transmissão é definido pela 

OMS como ocorrência de surtos maiores com transmissão local definidos através de uma avaliação 

de fatores que incluem, entre outros: grande número de casos sem ligação a cadeias de 

transmissão; grande número de casos da vigilância sentinela laboratorial; vários grupos não 

relacionados em várias zonas do país/território/zona (OMS, 2020b). 
 

Agências dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido reforçam a importância do uso das máscaras 

pela população em ambientes públicos internos e externos pois, ao cobrirem a boca e o nariz, 

reduzem as chances de disseminação do vírus através das gotículas expelidas pelo trato 

respiratório dos indivíduos contaminados para os sãos; sendo que, nem o uso de protetores 

plásticos faciais, conhecidos como “face shields”, elimina a necessidade do uso das máscaras de 

proteção quando tais aparatos são utilizados (CDC, 2020; ECDC,2020 e UNITED KINGDOM, 2020). 
 

Ao fazer estimativas com indivíduos assintomáticos, ou seja, aqueles que possuem uma menor 

carga viral e respiração menos intensa do que os sintomáticos, Jones et al elaboraram a figura 2, 

que demonstra como múltiplos fatores podem interferir no risco de transmissão da COVID-19 e 

como a não adesão ao uso de máscaras, dentre outras variáveis, pode contribuir para 

aumentar a disseminação do coronavírus (JONES et al, 2020). 

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850220301063
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52254/OPASWBRACOVID-1920071_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52472/OPASWBRACOVID-1920089_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331231/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.4-por.pdf?sequence=33&isAllowed=y
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions-september-2020.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
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Figura 2: Risco de transmissão do SARS-CoV-2 a partir de indivíduos assintomáticos em 

diferentes situações, tempos de permanência, ventilação e níveis de aglomeração (JONES et 

al. 2020). 

 

Em consonância com as melhores evidências científicas disponíveis, o Brasil conta com a Lei Nº 

14.019, de 2 de julho de 2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 

individual para a circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas 

e em transportes públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público, 

inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários 

durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19. O Estado de Goiás e o Município 

de Goiânia reforçam a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção facial pela população 

sempre que houver a necessidade de sair de casa, através do Decreto Nº 9.653, de 19 de abril de 

2020 e do Decreto Nº 1.187, de 19 de junho de 2020, respectivamente. 

 

O relaxamento das medidas mais rígidas adotadas durante o lockdown no início de 

2020 e o abandono das ações de precaução por parte da população 

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103128/decreto-9653
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103128/decreto-9653
https://www.goiania.go.gov.br/wp-uploads/2020/06/Decreto-1187.pdf
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fizeram com que os registros de casos e mortes aumentassem novamente em toda a Europa, o 

que levou os governos a adotarem providências repressivas enquanto os hospitais voltaram a ficar 

lotados (LOOI, 2020). 

 

Segundo o Relatório Epidemiológico Semanal da COVID-19 de 08 de dezembro, na última semana, 

a Região das Américas registrou aproximadamente metade dos novos casos e cerca de um terço 

das novas mortes do mundo todo. Na Europa, apesar do declínio de novos casos e óbitos nesta 

semana, os números continuam elevados e o continente é responsável pelo segundo maior 

registro mundial de casos. Ao descrever a situação do Brasil, a OMS informa que houve aumento 

de 35% de novos casos e de 19% de novos óbitos em comparação com os dados da semana 

anterior (OMS, 2020c). 

 

Os cinco países que mais registraram novos casos na última semana foram (OMS, 2020c): 

1. Estados Unidos, mais de 1,2 milhão de casos – aumento de 9% em relação à semana 

anterior; 

2. BRASIL mais de 295 mil novos casos – aumento de 35%; 

3. Índia mais de 251 mil novos casos – redução de 15%; 

4. Rússia mais de 191 mil novos casos – aumento de 6%; 

5. Itália mais de 145 mil – redução de 21%. 

 

A pandemia está em um momento crítico e todos os esforços devem ser empregados na tentativa 

de suprimir o avanço da doença. 
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