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Salvador, 28 de maio de 2020. 

 
 
 
 

RELATÓRIO N.º 210/2020 - CESAU 
 

OBJETO: Parecer. - Centro  de Apoio 

Operacional de Defesa da Saúde- CESAU 

REFERÊNCIA: Promotoria de Justiça de 

Paulo Afonso.  Dra. Daniele   Cochrane 

Santiago Dantas Cordeiro - Promotora de 

Justiça - Titular da 3ª Promotoria de Justiça 

–Paulo Afonso - solicita emissão de norma 

técnica acerca do assunto: estabelecimento 

de obrigatoriedade do uso de máscaras por 

meio de Decreto Municipal nº 5.784 de 05 

de maio de 2020. 

 
 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro 

de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) 

constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais 

alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS 

como uma pandemia. 

 

Foram confirmados no mundo 5.488.825 casos de COVID-19 

(84.314 novos em relação ao dia anterior) e 349.095 mortes (5.581 novas em 

relação ao dia anterior) até 27 de maio de 2020. 
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A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-COV-2, 

que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 

respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e 

cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por 

apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% 

podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória 

(suporte ventilatório). 

 

Trata-se de um patógeno de alta virulência e ainda sem estudos 

publicados, em pacientes com covid-19, do tipo duplo cego randomizado 

(evidência científica nível A), que possam ser utilizados como referência para 

suportar ou contraindicar o uso off label de medicamentos com conhecida 

atividade antiviral e imunomoduladora, de baixo custo, efeitos adversos 

amplamente conhecidos e de vasta utilização em nosso meio. 

 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por 

contato próximo por meio de:• Toque do aperto de mão;• Gotículas de saliva; 

• Espirro;• Tosse;• Catarro;• Objetos ou superfícies contaminadas, como 

celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. 

 

As recomendações de prevenção à COVID-19 pelo Ministério da 

Saúde são as seguintes (https://coronavirus.saude.gov.br/): 

. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou 

então higienize com álcool em gel 70%. 

. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com 

as mãos. 

. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. 
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. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa 

tossindo ou espirrando. 

. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável 

sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e 

copos. 

. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, 

cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. 

. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente 

idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 

. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

. Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de 

saída de sua residência. 

 

As máscaras faciais funcionam como barreiras na propagação 

da doença. Então, diante da possibilidade de transmissão do vírus por gotículas e 

contato próximo, as máscaras representam uma importante medida protetiva 

contra o covid-19. Essa importância estende a pessoas que têm infecções 

assintomáticas ou pré-sintomáticas. Se eles estão usando máscaras faciais, isso 

previne que as gotículas que carregam o vírus escape e infecte outras pessoas. 

 

Segundo a Nota Informativa Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, 

a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 327, de 24 de março 

de 2020, do Ministério da Cidadania, que estabelecem medidas de prevenção, 

cautela e redução de riscos de transmissão para o enfrentamento da COVID-19,  
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fixam a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs). Nesta nota são priorizadas máscaras cirúrgicas e N95/PFF2 para 

profissionais de saúde e incentivada a produção de máscara caseira pela 

população fundamentando esta decisão no fato de que os serviços de saúde são os locais 

com maior potencial de concentração de vírus, ao mesmo tempo em que a manutenção 

de suas atividades precisa ser garantida, mediante ações que visem a proteção de 

profissionais e 

pacientes.(https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Nota- 

Informativa.pdf). 

 

Ainda segundo esta nota informativa, pesquisas têm apontado 

que a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas 

expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira 

física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e 

diminuição de casos. 

 

Em Orientações Gerais – Máscaras Faciais de Uso Não Profissional 

pela ANVISA, recomenda o uso deste EPI pela população em locais públicos 

(por exemplo, supermercados, farmácia e no transporte público). Registra que 

o profissional de saúde também poderá indicar a utilização da máscara não 

profissional nas condições de exposição que ele indicar como adequada. 

(http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pd 

f/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7 ). 

 

 

De acordo com estas orientações, quatro regras básicas devem 

ser seguidas: 
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1. A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada; 

2. Deve-se destinar o material profissional (máscaras cirúrgicas e do tipo N95 ou 

equivalente) para os devidos interessados: pacientes com a COVID-19, 

profissionais de saúde e outros profissionais de linha de frente em contato 

próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio; 

3. As medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais em tecido e 

a eliminação periódica das descartáveis são ações importantes de combate à 

transmissão da infecção. Após cada utilização, as máscaras de fabricação caseira 

devem ser lavadas com sabão, devendo ficar “de molho” por cerca de 20 

minutos; 

4. Caso esteja úmida, a máscara (caseira ou profissional) deve ser trocada 

imediatamente; 

5. As máscaras não devem ser tocadas durante a sua utilização; 

6. As máscaras de elástico devem ser retiradas tocando-se apenas as partes mais 

próximas às orelhas e as máscaras que são amarradas na parte posterior da 

cabeça devem ser retiradas tocando-se apenas os cordões que as amarram; e 

7. Fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com 

preparação alcoólica a 70%. 

IMPORTANTE: mesmo de máscara, mantenha distância de mais de 01 (um) metro 

de outra pessoa. 

 

As máscaras faciais não hospitalares não fornecem total 

proteção contra infecções, mas reduzem sua incidência. Especialistas apontam 

que mesmo pequenas medidas para reduzir transmissões têm grande impacto na 

atual pandemia, especialmente quando combinadas com medidas preventivas  



CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE – CESAU 

Av. Joana Angélica, 1312, Prédio Principal, sala 404 – Nazaré. Tel.: 71 3103-6436 / 6812. 

E-mail: saudepublica@mp.ba.gov.b 

 

 

adicionais, que são absolutamente necessárias, como higienizar 

as mãos e adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta da tosse: se tossir 

ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; 

utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 

após o uso e realizar a higiene das mãos); evitar tocar mucosas de olhos, nariz e 

boca e realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica 

a 70%. 

 

Na preparação caseira da máscara facial, o Ministério da Saúde 

recomenda os seguintes tecidos em ordem decrescente de capacidade de 

filtragem de partículas virais: a) - Tecido de saco de aspirador; b) - Cotton 

(composto de poliéster 55% e algodão 45%); c) - Tecido de algodão (como 

camisetas 100% algodão) e d) - Fronhas de tecido antimicrobiano. 

(https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Nota- 

Informativa.pdf) 

 

Ressalta-se que pessoas com quadro de síndrome gripal que 

estiverem em isolamento domiciliar devem continuar usando preferencialmente 

máscara cirúrgica. O mesmo vale para o cuidador mais próximo dessa pessoa, 

quando estiver no mesmo ambiente da casa. 

 

O Decreto Municipal Nº 5.784 de 05 de maio de 2020 dispõe 

sobre medidas de isolamento social para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública em decorrência da infecção humana pelo covid-19. Dentre estas 

medidas, determina a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial no 

Município de Paulo Afonso-BA em vias públicas, equipamentos de transportes 

coletivos, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, sem prejuízo  



CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE – CESAU 

Av. Joana Angélica, 1312, Prédio Principal, sala 404 – Nazaré. Tel.: 71 3103-6436 / 6812. 

E-mail: saudepublica@mp.ba.gov.b 

 

 

das recomendações de isolamento sociais já expedidas pelas 

autoridades sanitárias. 

 

A determinação do uso de máscara de proteção facial neste 

Decreto tem fundamentação técnica e o apoio das orientações do Ministério da 

Saúde. Isto porque pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras impede 

a disseminação de gotículas que é um modo de transmissão e nas Orientações 

Gerais – Máscaras Faciais de Uso Não Profissional pela ANVISA, recomenda o uso 

deste EPI pela população em locais públicos (por exemplo, supermercados, 

farmácia e no transporte público). 

 

Apesar da ciência de que as máscaras faciais não fornecem 

total proteção contra infecções, as medidas recomendadas pelo Ministério da 

Saúde, quando adotadas em conjunto, potencializam os efeitos da proteção 

contra o COVID-19 no país e por isso são tão importantes de serem adotadas por 

toda a população. A participação de todos é extremamente importante para a 

interrupção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de 

sintomas, uma vez que já existe a ocorrência de transmissão pessoa a pessoa. 

 

Essa alta virulência e consequentemente transmissibilidade da 

doença torna o uso da máscara importante no controle da pandemia ainda que 

não garanta uma proteção total. Deve ser destacado que ainda não há 

medicação cientificamente comprovada que seja específica para o tratamento da 

COVID-19 tornando as medidas protetivas fundamentais na prevenção desta 

doença em análise. Qualquer medida que evite a transmissão do vírus deve ser 

incentivada até que se consiga superar essa emergência de saúde pública. 
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Então, embasado na  literatura médica especializada 

(https://coronavirus.saude.gov.br/), em documento publicado pela ANVISA no dia 

03 de abril de 2020 de título Orientações Gerais – Máscaras Faciais de Uso Não 

Profissional    pela     ANVISA 

(http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pd 

f/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7) e pela Nota Informativa Nº 3/2020- 

CGGAP/DESF/SAPS/MS  do   Ministério  da   Saúde 

(https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Nota- 

Informativa.pdf), conclui-se que o uso de máscara facial pelos cidadãos em vias 

públicas, equipamentos de transportes coletivos, estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços contribui para proteger a população do covid-19. 

Ressalta-se que o uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser 

implementada junto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da 

Saúde como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das 

mãos visando interromper o ciclo da COVID19. 

 

 

 
Dr. Romilson Silvio Souza Dra.Ana Paula Mattos 
CRM 16835 Cremeb 11208 
MPE/CESAU MPE/CESAU 

Matrícula 353.889 Matrícula 353616 
 


