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RESUMO 

Introdução: No final de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), os primeiros casos foram identificados em Wuhan na China, 
causando a doença chamada de COVID-19 que causa uma síndrome 
respiratória aguda grave. Essa doença é transmitida de uma pessoa para 
outra por meio gotículas de saliva, espirros, acessos de tosse, contato próximo 
e superfícies contaminadas. O período de incubação do vírus varia de 2 a 14 
dias. O objetivo do estudo apresentaras ad concepções sobre a utilização da 
máscara que vem sendo feito pela a população e como estão assimilando essa 
informação, pois não era comum uso dos EPIs. Metodologia: Trata-se numa 
revisão integrativa, na qual utilizou os bancos de dados Pubmed, Lilacs e 
SciELO, artigos pertencentes ao ano de 2020. Resultados e Discussão:  
Diante da pandemia do Covid-19 vivida pela população a recomendação do 
governo, a máscara deve ser usada sempre que o indivíduo precisar sair de 
casa e que a pessoa saia sempre com pelo menos uma reserva e leve uma 
sacola para guardar a máscara suja, quando precisar trocar. Um dos fatores 
que pode levar a intensificação, ainda maior, do uso de máscaras é a 
ampliação do seu significado social, e isso ocorre, por meio do maior número 
de pessoas utilizando e também quando pessoas proeminentes a utilizam, 
como autoridades políticas, figuras públicas ou seja, os decretos e leis podem 
ser mais efetivos se as pessoas reconhecem o sentido social do uso das 
máscaras. Conclusões:. Diante da situação o uso de máscara facial tornou se 
obrigatória em alguns países, como o Brasil em utilizar a proteção individual em 
espaços públicos, privados e outros durante a pandemia de covid-19 mudando 
a rotina diária da população. Enquanto não se encontram a cura do vírus, as 
pessoas precisam adaptar-se e acostuma-se com uso da masac e os novos 
hábitos no seu cotidiano. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: At the end of 2019, there was the transmission of a new 
coronavirus (SARS-CoV-2), the first cases were identified in Wuhan in China, 
causing the disease called COVID-19 and causing a severe acute respiratory 
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syndrome. This disease is transmitted from one person to another through 
droplets of saliva, sneezing, coughing fits, close contact and contaminated 
surfaces. The virus incubation period varies from 2 to 14 days, as the receptor 
through which the virus enters the respiratory mucosa. The objective of the 
study aims to show the use of a mask that has been made by the population 
and how they are assimilating this information, as it was not common to use 
IPIs. Methodology: This is an integrative review, which used the data bits 
Pubmed, Lilacs and SciELO, articles belonging to the year 2020. Results and 
Discussion. Therefore, in view of the Covid-19 pandemic experienced by the 
population, as recommended by the government, the mask should be worn 
whenever the individual needs to leave the house and the person should always 
leave with at least one reservation and take a bag to keep the mask. dirty when 
you need to change. One of the factors that can lead to an even greater 
intensification of the use of masks is the expansion of their social significance, 
and this occurs through the greater number of people who use them and also 
when prominent people use them, as political, public authorities. that is, decrees 
and laws can be more effective if people recognize the social sense of wearing 
masks. Conclusions: In view of the situation in which the use of a face mask 
has become mandatory in some countries, such as Brazil, it uses individual 
protection in public, private and other spaces during a covid-19 pandemic, 
changing the daily routine of the population. While there is no cure for viruses, 
people should get used to changes and new habits in their daily lives. 

Keywords - COVID-19; Prevention; Protection; Mask 
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INTRODUÇÃO 

Coronavírus é um Vírus da família Coronaviridae causam uma variedade de 
doenças no homem e nos animais, especialmente no trato respiratório. Foi 
isolado pela primeira vez em 1937 e descritos como em 1965, em decorrência 
do seu perfil na microscopia parecendo uma coroa. No final de 2019, houve a 
transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), os primeiros casos foram 
identificados em Wuhan na China, causando a doença chamada de COVID-19 
que causa uma síndrome respiratória aguda grave.  

É vírus de RNA de fita simples de sentido positivo. São envolvidos por uma 
capa de gordura e proteína, e seu tamanho é de aproximadamente cem 
nanômetros. Além também da presença de várias proteínas em sua superfície, 
entre elas a Proteína Spike ou Proteína S, que é uma espícula glicoproteica 
que se liga fortemente à enzima ECA2, presente em nossas células, o que 
torna sua infecção mais fácil. Embora o vírus tenha se originado de morcegos, 
o animal intermediário pelo qual ele passou para os humanos é incerto.  

Essa doença é transmitida de uma pessoa infectada para outra por meio 
gotículas de saliva, espirros, acessos de tosse, contato próximo e superfícies 
contaminadas. O período de incubação do vírus varia de 2 a 14 dias, como o 
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receptor através do qual o vírus entra na mucosa respiratória. O risco de 
transmissão do COVID-19 é o assintomático ou subclínica deve ser levado a 
sério, espalham rapidamente, antes que os sintomas apareçam enfatizando a 
dificuldade em conter a propagação.  

As pesquisas mostram que os fatores de risco de mortalidade e complicação 
da doença em pacientes com COVID-19, são as pessoas que tem idade 
avançada, um sistema imunológico comprometido, doença persistente no 
organismo, pouco sabe sobre os fatores de risco relacionados ao agravamento 
dos sintomas da COVID-19 de estados assintomáticos ou leves a graves.  

O Ministério da Saúde do Brasil recomenda que a técnica de RT-PCR (Reverse 
Transcription - Polymerase Chain Reaction) seja realizada entre os dias três e 
nove após o início dos sintomas, pois, nessa fase, a maior carga viral pode ser 
encontrada. As amostras são coletas do trato respiratórios (aspiração de vias 
aéreas ou indução de escarro). Em geral, os testes imunológicos não devem 
desempenhar um papel na triagem ou diagnóstico de pacientes com 
apresentação clínica recente, pois os testes só identificam antigorpos IgG e 
IgM, produzidos após sétimo dia. As amostras utilizadas são sangue, soro ou 
plasma. 

Não há nenhum tratamento específico ou vacinas para SARS-CoV-2. A única 
forma de controle da doença é as medidas preventivas. O Ministério da Saúde 
recomenda: lavagens das mãos, quarentena, o distanciamento social e uso de 
máscaras faciais diminuir a contaminação. De acordo com o Ministério da 
Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) foram 
confirmados 12.068.034 casos de COVID-19 no mundo. O Ministério da Saúde 
recebeu a primeira notificação de um caso confirmado de COVID-19 no Brasil. 
Já foram confirmados 1.713.160 casos. O objetivo do estudo apresentaras ad 
concepções sobre a utilização da máscara que vem sendo feito pela a 
população e como estão assimilando essa informação, pois não era comum 
uso dos EPIs. 

METODOS 

Trata-se numa revisão integrativa, na qual utilizou os bancos de dados 
Pubmed, Lilacs e SciELO, artigos pertencentes no ano ao 2020 com uso das 
palavras chaves COVID-19; prevenção; proteção; máscara. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este artigo descreve o impacto do COVID-19 na sociedade com a pandemia, e 
como a população teve que mudar os seus hábitos diários e utilizar máscara 
constante. A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou suas diretrizes 
em relação à máscara de tecido que podem ajudar a impedir a propagação 
do novo coronavírus. A nova recomendação diz que elas devem ter três 
camadas específicas de tecido, e devem ser lavadas adequadamente com 
água sanitária ou água e sabão e ser deixada de molho por cerca de 10 
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minutos. Por isso a sua utilização aliada às outras medidas protetivas, como a 
lavagens das mãos e o distanciamento social.  

No entanto, cabe ressaltar que o uso inadequado das máscaras pode torná-la 
mais um vetor de contaminação, já que as pessoas não acostumadas com o 
uso, podem encostar a mão no rosto com maior frequência, por isto a 
necessidade de sensibilização, por meio da educação pública, sobre o uso 
correto das máscaras. 

O produto tem de ser feito nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e 
nariz e ficar bem ajustado ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. A 
ferramenta também precisa ter elásticos ou tiras para amarrar acima das 
orelhas e abaixo da nuca, garantindo boa fixação e cobertura ajustada. A 
máscara deve ser usada por períodos de cerca de duas horas no máximo. 
Depois desse tempo, é preciso trocar por outra. Por isso, o Ministério da Saúde 
recomenda que a pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano para 
poder intercalar o uso. 

Conforme a nova recomendação do governo, a máscara deve ser usada 
sempre que o indivíduo precisar sair de casa e que a pessoa saia sempre com 
pelo menos uma reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, 
quando precisar trocar. Um dos fatores que pode levar a intensificação, ainda 
maior, do uso de máscaras é a ampliação do seu significado social, e isso 
ocorre, por meio do maior número de pessoas utilizando e também quando 
pessoas proeminentes a utilizam, como autoridades políticas, figuras públicas 
ou seja, os decretos e leis podem ser mais efetivos se as pessoas reconhecem 
o sentido social do uso das máscaras.  

No Brasil o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna obrigatório o 
uso de máscaras de proteção individual em espaços públicos e privados, mas 
acessíveis ao público, durante a pandemia de covid-19. A Lei nº 14.019/2020 
diz que as máscaras podem ser artesanais ou industriais.  O uso da proteção 
se tornou obrigatória nas vias públicas e transportes públicos coletivos, como 
ônibus e metrô, bem como em táxis e carros de aplicativos, ônibus, aeronaves 
ou embarcações de uso coletivo fretados. 

De acordo com a nova lei, as concessionárias e empresas de transporte 
público deverão atuar com o poder público na fiscalização do cumprimento das 
normas, podendo inclusive vedar a entrada de passageiros sem máscaras nos 
terminais e meios de transporte. O não uso do equipamento de proteção 
individual acarretará multa estabelecida pelos estados ou municípios. 
Atualmente, diversas cidades já têm adotado o uso obrigatório de máscaras, 
em leis de alcance local. 

CONCLUSÕES 

Diante da situação a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou suas 
diretrizes em relação à utilização de máscara de tecido que podem ajudar a 
impedir a propagação do novo coronavírus. O uso de máscara facial tornou se 
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obrigatória em alguns países como o Brasil com proteção individual em 
espaços públicos, privados e outros durante a pandemia de covid-19 mudando 
a rotina diária da população. Enquanto não encontram a cura do vírus, as 
pessoas precisam adaptar-se e acostuma com uso da máscara e os novos 
hábitos no seu cotidiano. 
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