
Porque você não foi treinado para usar e pode colocar sua saúde e os demais ao redor, em risco.

- Então, o que devo fazer em vez de usar uma máscara?
Ÿ Manter higiene oral regularmente. A idéia é manter qualquer protease (sujidade) longe da boca. A protease (sujidade) é a 

transportadora do vírus.

Espero que este documento o ajude de alguma forma.O conteúdo abaixo é o resumo de uma discussão com alguns colegas 

especialistas que compar�lharam generosamente seus conhecimentos.

1. Abaixo se aplica para o PÚBLICO EM GERAL
- Por que você NÃO deve usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) se es�ver no público em geral?

POR FAVOR, lembre-se de que nós (PÚBLICO GERAL) estamos usando a máscara e/ou luvas do público que realmente estão 

precisando que são os TRABALHADORES DE SAÚDE e outros profissionais que estão trabalhando para a nossa saúde e bem estar.

OS TRABALHADORES DA SAÚDE SEM MÁSCARA E LUVAS NÃO PODEM SALVAR e os profissionais de mercado também não 

poderão nos vender o alimento.

FAÇA SEU TRABALHO DE CASA:
#FIQUE EM CASA
#QUANDO SAIR MANTENHA A DISTÂNCIA SOCIAL

Queridos amigos,
Espero que todos estejam bem, na medida do possível.

#NÃO TOQUE NO SEU ROSTO COM SUAS MÃOS SUJAS
#SUJEIRA É O VEÍCULO TRANSPORTADOR DO VÍRUS
#ASSIM, REFORCE A LIMPEZA

2. Abaixo se aplica para os TRABALHADORES DE SAÚDE, POLICIAIS, FUNCIONÁRIOS DE SUPERMERCADOS OU QUALQUER 

TRABALHADOR EM AMBIENTE FECHADO QUE ENTRE EM CONTATO COM O PÚBLICO GERAL por horas.

a. Links educa�vos para mostrar a todas as pessoas que precisam usar máscara dentro do ambiente de risco e tentar resis�r a 

usa-la ou usa-la errado:

# MANTENHA SEU CELULAR LIMPO, pois é um veículo de transmissão
#FAÇA A HIGIENE DAS MÃOS, mais do que nunca feito antes (mínimo 20 segundos)
#FAÇA A HIGIENE ORAL mantenha sua boca longe de sujeira (água, melhor água com sal ou uma solução oral)
#EVITE TOCAR O ROSTO

Ÿ Caso queria u�lizar uma máscara, faça em casa.
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=uQ2sjsZ4M1c
 h�ps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-ge�ng-sick/diy-cloth-face-coverings.html

- Então, o que você deve fazer em vez de usar luvas?
Manter a higienização das mãos regularmente e também manter o seu telefone celular limpo. E evite tocar no rosto.

Muito importante: manter a regra do protocolo da OMS em caso de espirros e tosse proteger com o cotovelo.

h�ps://twi�er.com/lexfridman/status/1246027215780941825?s=08
h�ps://www.cuf.pt/mais-saude/coronavirus-sabe-como-usar-mascara
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c. Quem deve usar a máscara N95 conhecida como máscara bico de pato? É uma máscara respiratória que protege a contamina-

ção por aerossóis?
Durante extubação/intubação de pacientes;
Um den�sta que trabalha na cavidade oral de um paciente durante um procedimento.

Entre essas duas máscaras, você pode borrifar Iodopovidona
no interior da máscara 2, como mostra a imagem ao lado:

f. Estudos adicionais ou links confiáveis sobre o COVID:
h�ps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.29.20046557v1
h�ps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as- eles acontecem

h�ps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3563092

h�ps://www.safety.duke.edu/news-events/webinar-n95-decontamina�on -using-h2o2
h�ps://m.box.com/shared_item/h�ps%3A%2F%2Fstanfordmedicine.box.com%2Fv%2Fcovid19-PPE-1-1
h�ps://www.businesswire.com/news/home / 20200330005340 / pt /
Advanced-Steriliza�on-Products-Announcements-Protocol-Reprocessing-N95
h�ps://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
h�ps://www.health.gov.au/news/australian-health-protec�on-principal-commi�ee-ahppc-coronavirus-covid-19-

statements-on-7-april-2020?

Eu pessoalmente, não recomendo reprocessar qualquer EPI que é de uso único, porque são muito frágeis e podem criar um 

risco não existente anteriormente. Os estudos apresentados acima, apresentam a eficácia do processo, mas não apresenta a 

eficácia da prevenção destes profissionais.

h�ps://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infec�ons/coronavirus-disease-covid-19
h�ps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Obrigada a todos professores que compar�lharam seus conhecimentos e que me ajudaram a criar e compar�lhar esses 

pensamentos com todos vocês. Agradeço a todos os amigos trabalhadores da área da saúde que estão trabalhando 24 horas 

por dia para o fim desta PANDEMIA.

Abraços fraternos,

Fernanda Morales

d. Se você não tem um protetor facial,  uma maneira de fazê-lo durante esse período, écom uma garrafa de PET de plás�co.
h�ps://twi�er.com/CMichaelGibson/status/1245999564575907841?s=08

e. Estudos sobre o reprocessamento do N95:

b. Se você es�ver lidando com pacientes de alto risco,
recomenda-se usar duas máscaras cirúrgicas.
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