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MÁSCARAS CASEIRAS PARA CORONAVÍRUS: DEVO OU NÃO USAR?

Ministério da Saúde agora pede para que a população vista máscaras casei-
ras ao sair de casa. Investigamos se a medida faz sentido contra o coronaví-
rus

Por Maria Tereza Santos, 4 abr 2020, 

Ministério da Saúde passou a recomendar uso de máscaras caseiras para evitar disseminação do 
novo coronavírus por pacientes assintomáticos.

Em entrevista coletiva concedida no dia 1º de abril, o ministro da saúde Luiz
Henrique Mandetta recomendou que a população geral,  se precisar  sair  de casa,
passe a utilizar máscaras caseiras como mais uma forma de se proteger do novo
coronavírus (Sars-CoV-2). O uso das versões cirúrgicas segue indicado apenas para
profissionais de saúde e casos específicos, de acordo com o governo brasileiro.

O pneumologista Elie Fiss, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo,
afirma  que  é  normal  as  orientações  de  prevenção  se  modificarem  conforme  a



pandemia avança. Afinal, a disseminação da Covid-19 e o conhecimento sobre ele
mudam.

“Quando tínhamos poucos infectados, não fazia sentido todo mundo andar de
máscara. Mas, agora, o número de casos cresceu e sabemos que boa parte deles é
assintomático”, pontua Fiss. Portanto, tem bastante gente espalhando o vírus sem
saber disso — e, se eles precisarem sair de casa, o uso de uma máscara evitaria o
espalhamento do novo coronavírus pelo ambiente.

Só que há uma ponderação importantíssima: não há máscaras cirúrgicas para
toda a população. “O uso indiscriminado vai gerar um desabastecimento para as
pessoas com sintomas e para os profissionais que mais precisam delas”, comenta o
virologista Eduardo Flores, professor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul. Portanto, esses itens devem ficar restritos eminentemente para os
profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate à doença, e para
pacientes com coronavírus e seus cuidadores.

Daí porque o Ministério da Saúde defendeu as máscaras caseiras para o resto
da população.  Sim, elas são muito menos eficazes,  porém a própria Organização
Mundial da Saúde (OMS) admitiu que podem ajudar em cenários específicos.

De acordo com um documento oficial da Sociedade Brasileira de Infectologia
(SBI),  essa  é  uma  maneira  de  diminuir  a  disseminação  do  vírus  por  indivíduos
assintomáticos ou pré-sintomáticos. No entanto, ela não protege o usuário, já que
não possui capacidade de filtragem.

Michael Ryan fez questão de avisar que as máscaras caseiras devem ser um
complemento aos cuidados tradicionais para evitar o novo coronavírus. “Seu uso não
nega a necessidade de lavar as mãos, de distanciamento físico, de ficar em casa se as
autoridades pedirem”, raciocinou.

É aqui que mora um grande perigo. Nenhuma máscara substitui o isolamento
social ou quaisquer outras medidas — inclusive, ela é menos eficaz do que lavar as
mãos ou permanecer longe de outras pessoas no controle de novos casos da Covid-
19.

Dito de outra forma, não é para colocar um pedaço de pano no rosto e achar
que  a  vida  voltou  ao  normal.  A  utilização  das  máscaras  caseiras  é  indicada
exclusivamente para as situações em que realmente precisamos sair do domicílio —
para abastecer a geladeira, por exemplo.

Além disso, é imprescindível saber vestir a máscara. Do contrário, ela inclusive
facilita infecções.

PROPOSTA: 



1) Leia o texto todo uma vez. 

2) Releia-o, destacando as ideias principais. 

3) Escreva, a seguir, 3 ideias principais dos parágrafos indicados. 

4) Apresente a sua opinião sobre o uso da máscara para proteção. 
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Parágrafos 1, 2, 3 

Parágrafos 4, 5, 6 

Parágrafos 7, 8, 9 e 10

Minha opinião
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