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Considerações sobre o Uso de Máscaras em Serviços de Saúde e Instituições de
Longa Permanência de Idosos (ILPI)

O uso de máscara se consolidou como um dos pilares do conjunto de medidas não

farmacológicas para a redução da disseminação do vírus SARS-CoV-2 (WHO, 2022), pois

atua reduzindo a emissão de gotículas e aerossóis por pessoas com COVID-19,

sintomáticas ou assintomáticas. Estudos demonstram que sua eficiência está diretamente

vinculada à sua qualidade e características (LEUNG; LAM; CHENG, 2020; LIU; ZHANG,

2020).

Dentre as constantes alterações do cenário da COVID-19 durante o período

pandêmico, a redução de casos e óbitos ocorrida, ensejou a flexibilização e a desobrigação

do uso de máscara de proteção facial em território nacional, a partir de março de 2022. As

autoridades sanitárias, contudo, têm alertado que a diminuição do risco de contágio não

significa ausência de risco e que, apesar de deixar de ser obrigatório, o uso de máscara

permanece recomendado. Sendo assim, alterações no cenário epidemiológico devem

refletir em novas condutas e recomendações à população, sempre que a realidade

demandar.

A situação epidemiológica na cidade de Porto Alegre, informada no Boletim

Epidemiológico COVID-19 nº 39/2022, aponta para:

- aumento da circulação viral, dado o aumento de casos positivos desde a Semana

Epidemiológica 44/2022 (figura 1) que vai do dia 30/10 ao dia 05/11;

- novas ocorrências de surtos;

- aumento no número de novas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave

(SRAG) com COVID-19;

- aumento da demanda de sintomáticos junto aos serviços de atenção à saúde.

Além disso, os dados vacinais apontam para a cobertura insuficiente da segunda
dose e reforços da vacina contra a COVID-19 (9,6% de crianças de 3-4 anos e 59,6% de

crianças de 5-11 anos com duas doses; 24,4% de adolescentes de 12-17 anos com um

reforço; 29,3% das pessoas com 18 a 79 anos e 60,8% das pessoas com 80 anos ou mais

com o segundo reforço) (https://vacina.saude.rs.gov.br/). Ainda, os dados do município

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/boletimep.covid39_22_12_01.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/boletimep.covid39_22_12_01.pdf
https://vacina.saude.rs.gov.br/
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demonstram que pessoas na faixa etária acima de 60 anos com comorbidades possuem

maior risco de óbito pela doença (figura 2).

Diante do exposto e após reunião realizada entre a Secretaria Municipal de Saúde, a

Secretaria Extraordinária da Covid-19 e os representantes dos Hospitais de Porto Alegre

onde a Diretoria de Vigilância em Saúde apresentou informações sobre a Covid-19, usando

como referência o Boletim Epidemiológico Covid-19 nº 39/2022, os dados publicados no

Boletim Regional Covid-19, do dia 06/12/2002 do Governo do Estado para a Região de

Saúde número 10 e o Informe de Eventos e Notícias Relacionados a Riscos ou

Emergências em Saúde Pública do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em

Saúde, ficou acordado entre os presentes o exposto a seguir.

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre retomará a obrigatoriedade
do uso de máscaras para todas as pessoas que circulam nos seguintes locais:

- Áreas assistenciais dos Hospitais, públicos e privados;

- Pronto Atendimentos, públicos e privados;

- Unidades de Saúde da Atenção Primária em Saúde;

- Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs);

Além do retorno da obrigatoriedade nos serviços supracitados, enfatiza-se a

recomendação do uso de máscaras aos seguintes estabelecimentos e condições:

- para gestantes;

- para pacientes vulneráveis, como imunodeprimidos, em tratamento de doenças

oncológicas e com doenças crônicas;

- nos estabelecimentos ambulatoriais privados, destinados à prestação de serviço

em saúde (clínicas, consultórios);

- nos serviços especializados da Diretoria de Atenção Primária em Saúde de Porto

Alegre;

- para qualquer pessoa que apresente sintomas respiratórios ou de doenças com

transmissão por via respiratória.

Por fim, destacamos a relevância de organizar ações para ampliar a cobertura
vacinal da população que pode receber as doses de reforço da vacina contra a
Covid-19, pois apenas 65% das pessoas acima de 18 anos de idade tomaram a
primeira dose de reforço e 28,4% tomaram a segunda dose de reforço. Destaca-se que,

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/boletimep.covid39_22_12_01.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODVhZTRhYTEtZjY2MS00YWIzLTlhY2UtYzRkYWJlMGMwZmE5IiwidCI6IjRmZjE0NWRhLThkZWYtNGI3Zi05YTlkLTFiZjRjZDI3MzViYSJ9&pageName=ReportSection50503b3836a8de215696
https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cgvs/usu_doc/cievs_46.pdf
https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cgvs/usu_doc/cievs_46.pdf
https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cgvs/usu_doc/cievs_46.pdf
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em Porto Alegre, a segunda dose de reforço já pode ser recebida por pessoas acima de 18

anos de idade.

Figura 1. Distribuição do número de casos confirmados de Covid-19 por semana
epidemiológica e ano de notificação, entre residentes de Porto Alegre/RS.

Fonte: https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/boletimep.covid39_22_12_01.pdf

Figura 2. Distribuição dos óbitos com exame positivo para Covid 19 por faixa etária e
presença ou não de comorbidades e fatores de risco, Porto Alegre, 2020-2022

Fonte: SIVEP-GRIPE e e-SUS Notifica - PORTO ALEGRE. Dados do período de 29/12/2019 a
01/12/2022, sujeitos à revisão.
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