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COVID-19 EM DEBATE

Máscaras cirúrgicas em tempos de coronavírus
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Desde que foram registrados os primeiros
contágios, a infecção pelo coronavírus (Covid-19) se
deu de maneira bastante rápida e, em poucas semanas,
passou a ser considerada uma pandemia, uma doença
disseminada por vários países. Conforme os casos
aumentaram e com eles o número de mortes, alguns
itens, que até então eram ignorados por grande parte da
nossa população, ganharam notoriedade.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, caracteriza esses itens como Equipamento de
Proteção Individual (EPI’s). Com o surto do coronavírus,
os itens que mais ganharam destaque no combate da
doença foram as máscaras cirúrgicas. São máscaras
usadas por profissionais da saúde durante as cirurgias, que
começaram a ser utilizadas pela população da Espanha
em 1919 no surto de epidemia da gripe Espanhola e que
voltara agora como destaque na prevenção do Covid-19.
Ela precisa ser confeccionada de material tecido-não
tecido (TNT), deve possuir no mínimo uma camada
interna e outra externa e obrigatoriamente, um elemento
filtrante. A camada externa e o elemento filtrante, para
serem eficientes, devem ser resistentes à penetração de
fluidos transportados pelo ar. Além disso tudo, ela precisa
cobrir a área do nariz e boca e ter um ajuste adequado do
contorno do nariz e das bochechas.

O coronavírus ou, como muitos o designam,
Covid-19, é um vírus cuja transmissão acontece através
de contato próximo, seja por meio de gotículas de saliva
ou por toque em superfícies contaminadas. Portanto,
vale ressaltar assim a necessidade do uso das máscaras
cirúrgicas como forma de prevenção desse contágio.
Seu uso pode ser público, ou seja, a sua utilização não
precisa ser necessariamente apenas dos profissionais
que apresentarem contato com os pacientes portadores
do vírus. Sendo assim, as máscaras cirúrgicas podem
ser usadas também pelas pessoas que apresentam os
sintomas comuns de uma infecção respiratória (febre,
tosse, espirros e dificuldade para respirar), para que
não ocorra a transmissão do vírus, caso o mesmo esteja
presente. Uma outra indicação é para os indivíduos que
ficam no mesmo cômodo de alguém com confirmação da
enfermidade, assim como para o enfermo.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), alguns protocolos devem ser seguidos a fim de se
utilizarem as máscaras de maneira correta. Antes de usálas, as mãos devem ser lavadas com agua e sabão, ou com
o próprio álcool em gel, encontrados nas farmácias e redes
de supermercado. No momento em que forem colocadas,
deve-se cobrir a boca e o nariz e certificar-se de que não
há espaços entre o rosto e o acessório. É necessário
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também que o usuário evite colocar as mãos na máscara
durante o uso e no momento que sentir certa umidade,
deve-se trocar por uma nova, retirando a máscara por trás
e jogando a mesma em uma lixeira fechada, para que
não ocorra a possibilidade da contaminação. Além disso,
a OMS não recomenda o uso das máscaras de tecido,
dando ênfase sempre para as descartáveis.
No entanto, no caso de os profissionais da área
de saúde atuarem em procedimentos com possibilidade
de geração de aerosol em pacientes suspeitos ou
infectado, apenas a máscara cirúrgica não garante 100%
de eficácia na prevenção contra o coronavírus. Nesse caso
recomenda-se o uso das chamadas máscaras de proteção
respiratória. Estas devem ser ajustadas corretamente e o
modo de uso, manipulação e armazenamento da mesma
variam e devem ser seguidos conforme as recomendações
do fabricante. E, assim como as máscaras cirúrgicas, as
máscaras de proteção respiratória devem ser utilizadas
seguindo as recomendações dadas pela Anvisa e OMS.
Dessa maneira, diante de um surto epidêmico
viral no mundo, como estamos vivendo nesses tempos
de coronavírus, podemos ver a importância dos métodos
preventivos quando se trata de minimizar as transmissões
do vírus. As máscaras cirúrgicas e de proteção respiratória
cirúrgica vem desempenhando um papel importante no
controle da disseminação desse microrganismo novo no
mundo e foram consideradas um excelente e acessível
método para isso. Contudo, deve-se lembrar que, mesmo
utilizando uma máscara, a manutenção da distância do
paciente (mais de 1 metro) é particularmente importante
para reduzir o risco de transmissão.
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