


Após um ano de pandemia, o Brasil registra quase 270 mil óbitos causados 
pela covid-19. A maioria das capitais, inclusive Brasília, está próxima do co-
lapso na área de saúde, com UTIs lotadas. O país, neste momento, torna-se 
o epicentro mundial da pandemia. Com um cenário de vacinas escassas, as 
medidas preventivas de distanciamento social são essenciais para conter a 
pandemia e infelizmente ações nesse sentido não estão sendo adotadas com 
a rigidez necessária pelo poder público. 

 
Nesse contexto, o acesso à informação sobre como evitar o contato com o 
vírus é vital. Com o apoio do EPPGG Ricardo de Lins e Horta, que é mestre em 
Neurociências e doutor em Direito, a ANESP formatou esta síntese dos dados 
disponíveis sobre a transmissibilidade da doença, como subsídio para adoção 
de protocolos de prevenção. A publicação, baseada em evidências científicas, 
visa orientar qualquer cidadão e cidadã sobre como evitar ou lidar com situa-
ções de risco de contaminação e sobre o uso correto de máscaras.  

Este material faz parte do compromisso da ANESP em contribuir com a pro-
dução de informação confiável sobre a pandemia de covid-19, em especial de 
subsídios que possam apoiar o desenvolvimento de políticas públicas basea-
das em evidências, em tempos de negacionismo científico.

Brasília, março de 2021
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Principalmente pelo ar (aerossóis e gotículas). A 
transmissão por superfície (fômites) é rara. 

Desde julho de 2020, quando esta carta aberta1 foi 
publicada, a comunidade científica se convenceu 
da importância de prevenir a contaminação por 
aerossóis, mesmo fora de ambientes hospitalares.
Tanto os protocolos da Organização Mundial da 
Saúde - OMS (aqui), quando o Centro de Controle 
de Doenças - CDC (aqui) dos EUA reconhecem a 
transmissão por aerossóis. A consequência prá-
tica disso é que a distância de 2m, recomendada 
para a prevenção do contágio por gotículas, pode 
ser insuficiente para a prevenção do contágio por 
aerossóis2 3, especialmente em ambientes fecha-
dos e mal ventilados4.

Os aerossóis são pequenas partículas aéreas 
liberadas quando as pessoas falam, gritam ou 
cantam5, que permanecer por um longo tempo 
flutuando em ambientes e carregar consigo par-
tículas virais. Sabe-se, ademais, que mesmo pes-
soas assintomáticas, mas portadoras do vírus, 
podem disseminá-lo por meio dessas exalações, 
ainda que não estejam tossindo ou espirrando, 
meramente por meio da fala.

A distinção entre gotículas e aerossóis é arbitrá-
ria, referente ao tamanho das partículas; por via 
das dúvidas, o mais seguro é se prevenir da trans-
missão por aerossóis, porque o que vale para 
eles, vale para a via das gotículas.

Se você ainda tem dúvidas quanto ao potencial de 
transmissão por aerossóis da Covid-19 em ambientes 
como escritórios, lojas, academias, escolas, bares e 
restaurantes, sugerimos a leitura deste consenso 
científico6 publicado na prestigiosa revista médica 
The Lancet, ou este abrangente documento elabora-
do por 11 pesquisadores (com centenas de referên-
cias), ou este estudo de revisão multidisciplinar7 que 
desbanca os mitos a respeito, ou esta minirrevisão8.

Como se dá a transmissão 
da Covid-19?

AEROSSÓIS

GOTÍCULAS

FÔMITES
(SUPERFÍCIES)
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Priorizar atividades ao ar livre e investir na ven-
tilação e circulação de ar em ambientes, utilizar 
máscaras corretamente, além de evitar aglome-
rações. 

Ambientes fechados e mal ventilados em que 
estejam outras pessoas são os mais problemáti-
cos. O CDC/EUA e OMS assim recomendam: evite 
locais fechados, cheios ou com contato próximo 
com outras pessoas, sempre use máscaras, e 
aumente a ventilação, abrindo portas e janelas, o 
que dispersa os aerossóis9. 

Em estudo conduzido10 pela equipe de resposta 
ao Covid-19 do Ministério da Saúde, Trabalho e 
Seguridade Social do Japão, em abril de 2020, 
especificamente sobre a transmissão da Co-
vid-19 em ambientes fechados, foram examina-
dos 110 casos de transmissão do vírus naquele 
país. Foram comparados casos de transmissão 
em academias, restaurantes, hospitais e um fes-
tival. Os pesquisadores concluíram que a chance 
de um caso primário transmitir a Covid-19 num 
ambiente fechado é 18,7 vezes maior do que em 
ambientes abertos. 

Além da questão da maior ventilação ao ar livre, 
este estudo11 indica que a exposição à luz do sol 
inativa as partículas virais em suspensão no ar 
em questão de poucos minutos.

Ademais, este artigo12 sugere que locais com 
ventilação natural devem sempre ser preferidos 
a locais fechados artificialmente climatizados, 
onde haja recirculação de ar.

Uma abordagem com base em evidências cien-
tíficas mais recentes, que é aquela adotada por 
grupo de pesquisa com especialistas das Univer-
sidades de Oxford e do Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), publicada no prestigioso 
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periódico médico BMJ (British Medical Journal)13 
em agosto de 2020, sugeriu não uma “distância 
fixa” de 2m, mas a adoção de uma “matriz de ris-
co”, na qual as variáveis mais relevantes são (i) 
o fato de as pessoas estarem ou não utilizando 
máscaras; (ii) o fato de o ambiente estar ou não 
aglomerado; (iii) o fato de o ambiente ser ou não 
bem ventilado; (iv) a duração do tempo de expo-
sição ao ambiente e (v) a conduta das pessoas, a 
depender se estão em silêncio ou não:

RISCO BAIXO  MEDIO ALTO
Com informações BMJ. 
Arte: www.setorsaude.com.br
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Há muitas evidências de que o vírus permaneça ativo em superfícies14 e 
suspenso no ar, mas poucas evidências de casos em que a contaminação 
tenha se dado por essa via. O CDC/EUA considera essa forma de conta-
minação “menos comum”. De todo modo, lavar as mãos com frequência, 
desinfetar e higienizar superfícies tocadas frequentemente por várias 
pessoas são práticas recomendáveis segundo o CDC/EUA.

A literatura aponta de forma consistente15 que 
as máscaras previnem infecções por Covid-19. 
Como a distância de 1 ou 2 m de uma pessoa 
infectada é insuficiente, por si só, para fins de 
prevenção16, o uso da máscara se faz ainda mais 
necessário, cobrindo corretamente o nariz e a 
boca. Este estudo17 num ambiente fechado com 
várias pessoas – um escritório ou uma sala de 
aula, por exemplo – a boa ventilação, aliada ao 
uso de máscaras por todos, pode reduzir o risco 
individual de infecção entre cinco e dez vezes.

Uma hipótese que vem sendo discutida é que mes-
mo que as máscaras não previnam completamente 
o contato com partículas virais, elas podem poten-
cialmente reduzir a carga viral inalada pelo usuário 
de máscara18 19, mitigando a gravidade da infecção.

Ao contrário de boatos em redes sociais, estudos 
mostram que o uso de máscaras não traz consi-
go o risco de redução da oxigenação do usuário 
– nem em pessoas idosas20, nem durante a reali-
zação de exercícios físicos intensos21.

Por fim, vale ressaltar que como pessoas pré-
-sintomáticas podem transmitir o vírus22, é es-
sencial que máscaras sejam sempre utilizadas.

A contaminação pode se 
dar também por meio de 
superfícies (fômites)?

Por que o uso de máscaras 
é tão importante?
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Este estudo23 é um dos mais completos a com-
parar vários tipos de máscaras. As conclusões 
são semelhantes às de outros da literatura: as 
máscaras do tipo N-95/PFF-2 (desde que sem 
válvula24) são as mais eficazes, assim como más-
caras cirúrgicas, desde que bem ajustadas ao 
rosto.Máscaras caseiras podem ser feitas com 
vários tecidos diferentes, alguns mais eficazes, 
como microfibras, ou feitas de forma altamente 
ineficaz, como as máscaras de tricô25. Máscaras 
com mais camadas de tecido tendem a ser mais 
eficazes, e bandanas e máscaras de tecidos fol-
gados, menos26. Além disso, face shields sozinhos 
não oferecem proteção adequada27, a menos que 
utilizados em conjunto com máscaras28.

De todo modo, este estudo sugere que apenas 
máscaras do tipo N-9529 ofereceriam proteção 
num cenário em que uma pessoa infectada tos-
sisse ou espirasse próximo ao usuário. Este ou-
tro30 aponta que, no caso de uma pessoa infec-
tada num ambiente fechado, o uso de máscara 
cirúrgica reduz em 7 vezes, e o de N-95, em 23 
vezes, a nuvem de aerossóis expelida ao tossir.

Porém, mesmo máscaras N-95 podem ser pou-
co efetivas se não estiverem perfeitamente ajus-
tadas ao rosto, como indica este estudo aqui31

E mesmo as máscaras N-95 podem não ser sufi-
cientes para conter todo o ar expelido ao espirrar, 
motivo pelo qual este estudo recomenda ampa-
rar o espirro ou a tosse com o braço por cima da 
máscara32 ao fazê-lo em ambientes fechados.

Uma diretriz do CDC/EUA de fevereiro de 2021 reco-
menda a adoção de duas máscaras, uma cirúrgica 
descartável e outra de pano reutilizável, idealmente 
com um bom ajuste ao rosto, seja com clipe nasal, 
ou com um ajustador. Máscaras N-95 não devem 
ser utilizadas em conjunto com outras máscaras.

Quais máscaras são 
melhores para prevenir 
a Covid-19?
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As máscaras de tecido precisam ser constante-
mente lavadas33, pois partículas virais podem se 
acumular nelas.

As máscaras N-95/PFF2 não devem ser lavadas, 
sob pena de perderem suas propriedades prote-
tivas. Idealmente, seriam descartáveis, mas na 
atual conjuntura de escassez, há quem recomen-
de sua reutilização. Porém, estudos mostram que 
partículas virais podem sobreviver em seu lado 
externo; nas condições ambientais da maior parte 
do Brasil (temperatura superior a 20oC) por algo 
em torno de poucos dias34 ou mais do que isso35. 
Em virtude disso, um caminho que se tem indica-
do é adquirir várias delas e fazer um rodízio, dei-
xando-as em local bem ventilado após cada uso.

Estudo recente32 analisou a presença do vírus 
em suspensão no ar e nas superfícies de ôni-
bus e metrôs em Barcelona. A conclusão é que 
de fato havia partículas virais presentes nos 
locais onde as pessoas tocavam, mas sobretu-
do que a presença de partículas virais em sus-
pensão reduzia drasticamente com uma boa 
ventilação. Ou seja, as medidas de prevenção 
são, além do uso de máscaras e da aplicação 
de álcool gel, a prática de manter o máximo 
de janelas do veículo bem abertas durante o 
percurso.

Devo lavar as máscaras 
que eu utilizo?

E como faz quem precisa se 
locomover pelo transporte 
público?
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