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A importância do uso das máscaras PFF2/N95 e esquema vacinal completo. 

 

O ano de 2022 começa em meio ao crescente número de casos de coronavírus 

no mundo todo. Acentuado pela variante Ômicron, somente na primeira semana 

de janeiro, foram registrados mais de 15 milhões de novos casos, representando 

mais um recorde até o momento. No dia 19 de janeiro de 2022, o Brasil 

ultrapassou a inédita marca de 200 mil novos casos em 24 horas, o último pico 

foi de 125.053 casos em 18 de setembro de 2021. Impulsionando a terceira onda 

da pandemia, a contaminação pela variante não está restrita a casos leves. Com 

o avanço no número de casos, as mortes também registram aumento de 81% 

nos registros de óbitos em cartórios de registro civil no país, segundo publicação 

do site UOL (20/01/22). Em 31 de dezembro de 2021 os registros contabilizavam 

102 óbitos, o menor número desde março de 2020. No dia 16 de janeiro de 2022 

esse número subiu para 183, sendo o maior desde 11 de novembro de 2021. 

 

Em entrevista, recentemente publicada pelo site UOL, médicos de cinco regiões 

do país, relatam casos graves e mortes em pacientes contaminados pela 

Ômicron. O perfil dos pacientes infectados é de pessoas não vacinadas ou sem 

a dose de reforço, especialmente pessoas idosas e pessoas com comorbidades. 

Ainda que muitas pessoas apresentem sintomas gripais, com ênfase nas vias 

respiratórias superiores, a possibilidade de evolução para alterações pulmonares 

graves não deve ser descartada. A ampla circulação de infectados nos territórios 

e a grande quantidade de casos em atendimento, são destacadas como fatores 

determinantes para sobrecarga dos serviços de saúde, da mesma forma que 

aumenta a probabilidade de casos graves. 

 

A Fiocruz alerta, em nota técnica publicada dia 26/01/22, sobre a ocupação de 

leitos de UTI para adultos no SUS. A piora dos indicadores é nacional, com 

destaque para 12 estados com aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI, 
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6 estados e o Distrito Federal estão na zona de alerta crítico, 12 estados estão 

na zona intermediária e 8 estão fora da zona de alerta. Entre as 25 capitais com 

taxas divulgadas, Porto Alegre está entre as 14 presentes na zona de alerta 

intermediário, somando 57% de ocupação de leitos UTI. Vale ressaltar que na 

última semana não somente a taxa de ocupação global de leitos de UTI no Rio 

Grande do Sul cresceu, como também as internações de casos suspeitos ou 

confirmados com Covid-19 entre as internações em UTI – de 21,7% para 41,4%. 

 

O avanço da vacinação tem demonstrado eficácia para redução de casos graves 

em pessoas infectadas pela Covid-19 e suas variantes. Ainda assim, a Fiocruz 

ressalta na Nota Técnica (26/01/22) que, “há ainda uma proporção da população 

que não recebeu o reforço e assim fica mais suscetível a formas mais graves da 

infecção com a Ômicron e, principalmente, há uma parte da população não 

vacinada, muito mais suscetível.”. Fatores como os frequentes registros de 

aglomerações, uso inadequado de máscaras de boa qualidade e o não 

cumprimento de isolamento por tempo adequado quando se está infectado ou 

suspeito de infecção, dificultam o enfrentamento à pandemia. Como esforços 

para o combate ao vírus, a Fiocruz propõe os seguintes pontos prioritários: 

- Avançar na vacinação; 

- Controlar a disseminação da Covid-19 com o endurecimento da obrigato-

riedade de uso de máscaras e de passaporte vacinal em locais públicos; 

- Deflagrar campanhas para orientar a população sobre o autoisolamento 

ao aparecimento de sintomas, evitando, inclusive, a transmissão intrado-

miciliar. 

 

Em matéria publicada pela BBC News Brasil (14/01/2022), destaca-se o relatório 

técnico da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido, que afirma que a 

transmissibilidade da Ômicron é de duas a três vezes maior que a variante Delta. 

Sendo que a Delta já apresentava maior poder de transmissão se comparada 
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com o vírus original detectado no final de 2019 em Wuhan, na China. O 

levantamento do Instituto Todos Pela Saúde afirma que, no Brasil de 3,2 mil 

amostras colhidas de pacientes com covid, entre 2 e 8 de janeiro, 98,7% delas 

traziam a Ômicron em seus resultados. Um recente estudo do Imperial College, 

na Inglaterra, demonstra que a Ômicron se replica mais rápido nas células do 

nariz e da garganta abrindo passagens pelo organismo. Esse fator já seria um 

facilitador para a transmissão pois basta o indivíduo respirar, tossir, espirrar, falar 

ou cantar para liberar uma quantidade considerável de vírus no ambiente, 

podendo infectar as pessoas ao redor.  

 

Outra pesquisa realizada também pelo Imperial College, estima que para 

pessoas que tomaram duas doses da vacina da AstraZeneca, a efetividade do 

imunizante contra uma infecção sintomática está entre 0 e 20%. E, após a 

terceira dose ou dose de reforço, o potencial de proteção contra a variante 

Ômicron é elevado para entre 55 a 80%. A Agência de Segurança em Saúde do 

Reino Unido fez um estudo em que reafirma a maior efetividade de proteção 

após a terceira dose e inclui uma análise feita na Universidade de Cambridge, 

na Inglaterra, que aponta para que o risco de hospitalização é 81% menor, caso 

o indivíduo seja infectado com a Ômicron após a terceira dose. Portanto, 

orientamos fortemente para que as trabalhadoras e os trabalhadores do 

Judiciário Federal e Ministério Público Federal tomem as vacinas disponíveis, 

completem seu esquema vacinal, façam o mesmo com seus dependentes, além 

de conscientizar e incentivar seus familiares. 

 

O potencial de transmissibilidade apontado no presente documento, leva ainda 

a considerar a importância do uso correto de máscaras para o combate ao Covid-

19 e suas variantes. As máscaras cirúrgicas ou de pano, ainda que sejam melhor 

do que não usar nenhuma máscara, não são suficientes. Em matéria publicada 

na Folha de São Paulo (05/12/2021), o estudo do Instituto Max Planck, da 
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Alemanha aponta que em um encontro entre duas pessoas sem máscara, 

mesmo com distanciamento de 3 metros, a probabilidade de ocorrer uma 

infecção caso uma delas esteja infectada é de 90%. No caso de utilização de 

máscaras cirúrgicas, se forem bem ajustadas ao rosto, reduzem o risco de 

infecção para no máximo 10%. Se uma pessoa infectada utilizar corretamente a 

máscara PFF2/N95 e tiver contato com uma pessoa saudável em um ambiente 

fechado, com pouco distanciamento, por mais de 20 minutos, o risco de contágio 

é de 0,1%. Se essa pessoa saudável estiver vacinada, o potencial de contágio 

diminui ainda mais.  

 

O uso correto da máscara PFF2/N95 se dá ajustando o clipe nasal e os elásticos 

de cabeça ou orelhas, de modo que a máscara não apresente frestas e cubra 

bem a boca e o nariz. Garantindo que a passagem do ar se dará exclusivamente 

atravessando a trama da máscara, que assim o filtra obrigatoriamente na 

inspiração e na expiração. Segundo o estudo, se a máscara PFF2/N95 não 

estiver corretamente encaixada ao rosto, o risco de infecção na mesma situação 

chega a no máximo 4%. Portanto, se a única máscara disponível é de pano, usá-

la te protege mais do que não usar, mas não há estudos comprovando sua 

eficácia. Para máscaras cirúrgicas a proteção é ampliada, devido à qualidade do 

material, que, mesmo mais fino, por não ser tecido, mas sim, uma trama aleatória 

e desorganizada prensada, aumenta a dificuldade de atravessamento da 

partícula que carrega o vírus para o outro lado. O mesmo ocorre nas PFF2/N95 

sem válvula, mas de forma mais espessa e com outras tecnologias, como Ação 

Eletrostática (por isso, não podem ser lavadas). Sugerimos fortemente o uso de 

máscaras PFF2/N95, especialmente em locais fechados como setores de 

trabalho e em prédios do Judiciário e Ministério Público Federal. 

 

Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho – SSRT 

Sintrajufe/RS 
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