
O USO DE MÁSCARA EM TRANSPORTE COLETIVO, COMO MEDIDA DE 
PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS, ESTÁ INDICADO PARA O 

BRASIL, NESTE MOMENTO?

Os pacientes sob investigação, têm sido atendidos nos serviços de saúde e colo-
cados em restrição de contato/quarentena, respeitando-se as medidas de precau-
ções para o risco do propagação do coronavírus.

Deve ser reforçado para a população, a importância da adoção de medidas como a 
higiene das mãos com água e sabonete líquido quando as mãos estiverem visivel-
mente sujas ou preparação alcoólica, após contato no qual não se verifique sujida-
de, a fim de eliminar microrganismos que possam ser transmitidos pelo contato.

Assim, o uso de máscara cirúrgica tem sua indicação como uma das medidas de 
prevenção para limitar a propagação de doenças respiratórias, incluindo o novo 
coronavírus (2019-nCoV) e nesse momento, para a população em geral, conside-
rando que não tivemos nenhum caso confirmado, seu uso generalizado em ambi-
entes públicos, transporte etc., não está indicada.

De acordo com as recomendações da Nota Técnica ANVISA, número 04 de 2020, 
as orientações para serviços de saúde são medidas de prevenção e controle que 
devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de 
infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

Estes casos, estão sendo investigados pelos serviços de saúde e tais dados são 
atualizados diariamente, pelo Ministério da Saúde, para a situação nacional, quan-
to ao números.

Além disso, ressalta-se os cuidados ao tossir e espirrar recomendando-se cobrir o nariz 
e a boca com cotovelo flexionado ou utilização de lenço de papel  descartável para 
higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos).

A classificação de risco do Brasil, decretada no dia 4 de fevereiro, está em nível 3 e 
significa “estado de emergência em saúde pública”. Esta posição tem como finalida-
de favorecer que medidas administrativas possam ser tomadas com maior agilidade.

No Brasil, temos casos suspeitos do novo coronavírus, no entanto, nenhum confir-
mado, até o momento. É importante destacar que, de acordo com orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), “casos suspeitos“ são pessoas com sinto-
mas respiratórios, procedentes da China nos últimos 14 dias.
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