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CARTA AO EDITOR

O uso de máscaras respiratórias
N95 para prevenção COVID-19

Caro Editor,

Conflito de interesses

Gostaríamos de compartilhar ideias sobre o relatório “O
uso de máscaras respiratórias N95 durante a pandemia de
COVID-19: verifique antes de entrar!”.1 Gupta et al. propuseram que “nenhum estudo anterior identificou o impacto
da N95 [...] Portanto, aconselhamos cautela no uso desses
respiradores, garantindo a vedação adequada antes de entrar nas áreas de atendimento ao paciente”.1 Uma boa vedação é importante no uso de máscara facial, no entanto,
a adequação, nem muita ou pouca vedação é necessária.
Para fazer a colocação, existem algumas considerações.
Primeiro, a aplicação de pressão pode afetar a nanoestrutura da máscara facial N95. Se houver danos, o procedimento
pode resultar em risco aumentado. Em segundo lugar, há
um pequeno aumento na resistência respiratória durante
o uso da máscara.2 Uma máscara muito apertada pode causar dificuldade para respirar e resultar em alguns efeitos
indesejáveis (por esse motivo, uma criança pequena não é
recomendada para usar qualquer máscara). Além disso, um
dano na pele devido ao uso de máscara facial é outro problema importante que não deve ser esquecido. Uma máscara facial confortável quando o uso é necessário.3 Terceiro, o
controle de infecção do equipamento a ser colocado deve
ser bem preparado. Muitas manipulações podem aumentar
a chance de contaminação da máscara.
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