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INTRODUÇÃO:

A pandemia da SARS-CoV-2 teve início no começo de 2020, depois da Organização Mundial da
Saúde ser alertada pela República Popular da China sobre a descoberta de uma nova cepa do coronavírus
e, em 30 de janeiro, declarou o surto de novo coronavírus como uma Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII), o mais alto nível de alerta da Organização. Desde então, entre a
corrida por compreender a virologia, os sintomas e as possíveis prevenções, além de contribuir para a
produção de vacinas contra a COVID-19, a OMS produziu guias e recomendações para auxiliar os
países a prosseguirem frente à crise sanitária mundial que se instaurou, como a recomendação do uso de
máscaras em locais públicos, fechados e abertos, a fim de limitar a transmissão do novo vírus.

A OMS reforçou, durante os dois anos pandêmicos analisados, que as máscaras devem ser vistas
como um componente chave de um grande pacote estratégico de medidas de prevenção e controle de
infecções (PCI) para serem aplicadas durante o cuidado com a saúde e para uso da população em geral.
Porém, diferente de parte da Europa e outros países da América Latina, o Brasil foi ambíguo em aderir
às orientações da Organização Mundial da Saúde, tanto por causa da instabilidade do Ministério da
Saúde e do governo brasileiro no combate à pandemia, quanto à má comunicação pública do nosso país.

A primeira lei sobre o uso da máscara no Brasil foi sancionada em 02 de julho de 2020, de nº
14.019, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras em espaços públicos e privados. Entretanto,
antes mesmo de se orientar os brasileiros sobre que tipo de máscara usar, sua qualidade e eficácia,
governos estaduais e o então ministro da saúde, Marcelo Queiroga, sinalizavam para a flexibilização do
uso das máscaras e possível retirada da obrigatoriedade. Isto é, pouco ou nenhum esforço nacional se
fez, por parte do governo federal, para que houvesse a disseminação massiva de informações e
orientações acerca do uso correto de máscara ou quais tipos são mais recomendados; ou mesmo a
distribuição de máscaras gratuitas para os cidadãos em vulnerabilidade e maior risco de contágio.

Portanto, a partir do levantamento histórico e temporal realizado por esta pesquisa,
sistematizando e analisando fontes documentais e jornalísticas sobre o uso da máscara no período da
pandemia, foi possível notar, em contexto nacional, o atraso do governo brasileiro frente à comunidade
internacional, que seguiu as recomendações da OMS. Além de compreender e identificar, através da
reconstrução da inserção desse objeto no Brasil, os principais atores e debates travados em tornoda
máscara, como também os significados e a sua importância na realidade brasileira. E ainda, fora desse
recorte, é possível noticiar a importância da máscara para controle e prevenção da COVID-19,
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ressaltando que o uso do artefato em nenhum momento foi compreendido como a única medida a ser
adotada pela população geral, mas que a adoção auxilia na prevenção da transmissão e na diminuição da
velocidade de espalhamento da doença.

METODOLOGIA:

Nossa metodologia se deu de maneira a procurar reconstruir a consolidação do uso da máscara
no Brasil por meio de análise dos processos institucionais e políticos que atrasaram ou ajudaram a
aceitação desse método preventivo dentro da sociedade brasileira, identificando atores e discursos
presentes nesse processo.

Para tanto, nos debruçamos sobre a análise e leitura de todas as recomendações e orientações da
Organização Mundial da Saúde feitas como auxílio para governantes nas tomadas de decisões referentes
às medidas de enfrentamento à pandemia. Como também, nos dedicamos às fontes documentais (leis e
decretos nacionais, com maior ênfase e especial atenção à legislação paulista, em um segundo momento)
e jornalísticas a fim de demarcar como se elaborou a obrigatoriedade do uso de máscaras como
estratégia de prevenção contra a COVID-19 no Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A coleta e análise de materiais para a pesquisa, teve como consequência a execução de uma linha
do tempo tanto em formato de texto corrido com todas as informações essenciais dos guias da
Organização Mundial da Saúde e a realidade brasileira sobre o uso da máscara, quanto em formato
gráfico. Contudo, essas informações tiveram que ser selecionadas para essa publicação e, aqui, não
constam integralmente. A linha do tempo, entretanto, estará exposta no cartaz de divulgação deste
projeto.

A partir do levantamento de dados, vimos que, desde que notificada pela China sobre a
descoberta da nova cepa de coronavírus, a OMS produziu guias e recomendações para auxiliar os países
a prosseguirem frente à crise sanitária mundial que se instalaria. Já em 29 de janeiro de 2020, a
Organização publicou a primeira orientação sobre o uso de máscara no contexto de pandemia de
COVID-19 que recomendava o uso de máscara cirúrgica (medical mask) apenas para profissionais de
saúde. Em 19 de março, poucos dias depois da OMS caracterizar a COVID-19 como uma pandemia, foi
publicada uma nova orientação referente ao uso de máscaras em casa e em hospitais (ou similares), de
modo que a instrução foi para a não recomendação de máscaras para uso geral e sim, apenas para quem
tem sintomas respiratórios ou que estivesse contaminado com o vírus. Segundo o documento, não havia
evidências de que se todos usassem máscaras resultaria em alguma proteção maior, mas enfatizou que as
máscaras sozinhas são ineficazes e é preciso seguir outras medidas de proteção e prevenção.

Seguindo a mesma lógica, sem muitas evidências novas, a recomendação da OMS de 06 de abril
de 2020 continuou sendo a de uso de máscara cirúrgica para profissionais de saúde, sem a instrução para
o uso geral da população e ainda sem aconselhar o uso de máscaras de tecido. Entretanto, deixou a cargo
dos governantes a decisão de analisar a partir do risco e contexto regional a prescrição de uso geral de
máscaras nacional ou regionalmente, de acordo com 1) objetivo desse uso, 2) no risco de exposição ao
vírus, 3) na vulnerabilidade de desenvolver doença grave, 4) contexto local, 5) viabilidade
(disponibilidade e custo) e 6) tipo de máscaras. Depois dessa orientação da OMS, o Ministério da Saúde
do Brasil recomendou o uso de máscaras caseiras através de seu portal midiático, no mesmo dia, mas
não garantiu a difusão da informação apropriadamente.
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O último conjunto de recomendações da OMS do ano de 2020 foi publicado em 1º de dezembro,
10 meses depois da declaração do surto. A partir desse guia, começou a ser recomendado enfaticamente
que o público em geral use máscara não cirúrgica ou de tecido em locais fechados ou abertos, onde não
seja possível manter distanciamento físico de pelo menos 1 metro.

Com o avanço da pandemia e novas variantes do COVID-19 aparecendo e sendo descobertas, no
início de 2021, mais guias foram produzidos pela OMS. Em 2 de fevereiro, a Organização publicou um
documento que reforçava a recomendação de medidas de prevenção para a área da saúde e seus
trabalhadores e diferentes máscaras foram indicadas para diferentes tipos de risco: 1. Pequeno risco: uso
de máscaras de pano em áreas comuns e reuniões presenciais; 2. Médio risco: para trabalhadores:
máscaras médicas e outras medidas; para pacientes: máscara médica ou não médica; 3. Alto risco:
máscara médica para trabalhadores e máscara médica ou de pano para pacientes e visitantes; 4. Risco
muito alto: máscara tipo respirador N95, PPF2 ou PFF3.

Porém, a adaptação do Brasil às recomendações da OMS foi feita de forma lenta e com pouco
esforço. Nacionalmente, os impasses entre governo federal e ministros da saúde foram vários. No
entanto, apesar dos desacordos, em 02 de julho de 2020 foi sancionada a lei nº 14.019 que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos e privados, como vias públicas e transporte
coletivo, enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19.

Em conformidade com a demora e omissões do ministro da saúde, Eduardo Pazuello, para
adquirir vacinas para o país e por pressão de parlamentares do “centrão”, Bolsonaro o substituiu pelo
médico Marcelo Queiroga em março de 2021. De início, o quarto ministro da saúde do governo
Bolsonaro pareceu ser contrário ao modo como o presidente conduzia o enfrentamento à pandemia, haja
vista umas das primeiras publicações do portal do Ministério da Saúde depois da troca de ministros,
onde indica o uso de máscaras pela população em geral, principalmente pelos trabalhadores da área da
saúde. Assim, com algumas dificuldades, o Ministério conseguiu elaborar notas técnicas e informativas
onde se era recomendado o uso de máscara, entre outras medidas não farmacológicas, como tentativa de
prevenir e controlar a infecção por COVID-19.

Por último, vale ressaltar o que os brasileiros acham sobre o uso da máscara durante esse
período da pandemia, apesar das discordâncias e, por vezes, ineficiência das esferas governamentais do
país. Em 2020, uma pesquisa do Ibope realizada a pedido do O Globo, registrou que 83% dos brasileiros
diziam concordar com o dever de respeitar os protocolos de segurança para a contenção da COVID-19,
como o uso das máscaras faciais em locais públicos. Já em 2021, uma pesquisa realizada pelo Datafolha,
afirma que 91% dos entrevistados responderam que o uso da máscara deve ser obrigatório enquanto a
pandemia não estiver controlada. E no início de 2022, pouco antes das máscaras não serem mais
obrigatórias no Brasil, uma pesquisa da Genial/Quaest aponta que 39% dos entrevistados defendem o
uso de máscaras em todos os locais, enquanto 41% defendem o uso somente em locais fechados e 18%
acredita que deveria ser autorizado o não uso da máscara em qualquer situação. Decerto, grande parte da
população brasileira reconhece, mesmo sem a disseminação de informações e orientações massiva, a
importância do uso do artefato para prevenção da contaminação e contágio pelo vírus do coronavírus e
de suas variantes. Desse modo, também é significativo destacar o trabalho de influencers digitais e/ou
pesquisadores que difundiram informações da doença durante o período pandêmico, como é o caso do
biólogo Atila Iamarino, da biomédica e neurocientista Mellanie Dutra e da antropóloga Beatriz Klimeck
com a página “Qual Máscara?” no Instagram.

Acompanhada dessa coleta de informações sobre as recomendações da OMS e a análise da
conjuntura brasileira, a leitura de David Le Breton e João Leal sobre as modificações e impactos do uso
da máscara nas relações sociais resultou em possíveis propostas de continuação futura da pesquisa para
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buscar entender a percepção da máscara pela população geral, visto que, enquanto Le Breton se
preocupa com o anonimato generalizado e a falta de individualidade causada pela máscara, Leal procura
entender como esse artefato se define quando pensado o coletivo e o que ele pode significar na esfera da
representação.

CONCLUSÕES:

A partir da reconstrução temporal e histórica feita pela pesquisa, percebeu-se que o uso da
máscara é uma medida valiosa para o controle da pandemia de SARS-CoV-2. A OMS reafirmou durante
o período de pandemia que apenas o uso da máscara não é suficiente para controle e prevenção de
infecção pela COVID-19, porém o objeto pode ser usado para a proteção de pessoas saudáveis quando
em contato com uma pessoa infectada ou para controle da fonte, quando usadas por alguém infectado
para prevenir a transmissão subsequente. E somado às outras medidas , o uso da máscara tem grande
importância em auxiliar na prevenção da transmissão e na diminuição da velocidade de espalhamento da
doença.

Entretanto, em contexto nacional, notou-se um atraso do governo brasileiro frente à comunidade
internacional, que seguiu as recomendações da OMS. Sob direção de um presidente que nega as
evidências científicas e ataca as instituições de pesquisa e saúde, o Brasil segue sofrendo com as
constantes ondas de transmissão e mortes que aumentam esporadicamente e com a contínua negação
pública sobre a eficácia da vacina, sem possuir um plano concreto de enfrentamento ao vírus,
principalmente ao se tratar de comunidades mais expostas ao risco. Diante do cenário crítico que os
brasileiros experienciaram nesses 2 anos, pouco ou nenhum esforço nacional se fez para manter a
população atualizada dos protocolos e orientações da Organização Mundial da Saúde, tanto quanto se
fez para que houvesse distribuição de máscaras gratuitas para os cidadãos em vulnerabilidade e maior
risco de contágio.

Apesar disso, grande parte da população brasileira reconhece, mesmo sem a disseminação de
informações e orientações massiva, a importância do uso do artefato para prevenção da contaminação e
contágio pelo vírus do coronavírus e de suas variantes, como sugeriu as pesquisas. Mesmo assim, é
difícil delimitar um recorte para avaliar a(s) percepção(ções) sobre a máscara por parte da população,
apesar de ser perceptível algumas mudanças sociais como as que Le Breton e Leal destacam.

Por fim, os resultados da pesquisa sugerem que o Brasil foi mal conduzido durante a pandemia
de COVID-19 e que a demora para implementação de medidas PCI, tal como a obrigatoriedade do uso
da máscara, como também os impasses derivados das trocas de ministros da saúde, afetou negativamente
o controle da disseminação do vírus no Brasil, que figurou como o segundo país com mais mortos em
decorrência da COVID no mundo.
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