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SP - Doria anuncia extensão da quarentena em São Paulo até 22 de abril

Segundo decreto estadual publicado no último dia 22, as atividades não 

essenciais, que devem permanecer paralisadas incluem shopping centers, 

galerias comerciais, academias e centros de ginástica, escritórios, além de bares 

e restaurantes, que podem permanecer atendendo por sistema de entregas.

RIO - O governador Wilson Witzel deve prorrogar mais uma vez as medidas de   

distanciamento social, no momento válidas até o começo da semana que vem.

Determinação política implantada

Medidas e ações implantada

Assim como na recessão das semanas anteriores, nenhuma medida técnica para 

minimizar a ação do vírus foi implantada.
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Mediante a tantas informações distorcidas e medidas aleatórias com difuso 

fundamento real e técnico, acreditamos que deva ser tomada uma providência 

TÉCNICA onde não deverá ser levado em conta o “porque” dessas medidas 

aleatórias e dessas informações distorcidas mas sim, uma medida que realmente 

tente eliminar o foco e não a consequência.

1- É nosso dever tentar fazer com que a nossa população se livre do pior inimigo para 

sua saúde: O PÂNICO

2- É nosso dever levar uma alternativa real e viável que venha a diminuir o número de 

vírus entre a população

3- É nosso dever esclarecer e auxiliar a resolver a situação com medidas TÉCNICAS 

A maior parte da população de classe média alta não está grandemente sensibilizada, 

assustada e preocupada com o cenário atual visto que tem condições financeiras e 

médicas para suportarem totalmente essa crise porém, a maior parte de nossa 

população, não faz parte dessa casta e estão sofrendo e sofrerão consequências 

desastrosas se não for feita alguma medida que REALMENTE ajude a combater esse 

foco. Essas consequências irão muito além do que se supõe até o momento. Elas 

irão afetar de modo irreversível, toda nossa nação.

A proposta é traçar um Plano de Contenção do COVID19 - simples, eficaz e 

eficiente.



A proposta é traçar um Plano de Contenção do COVID19 - simples, eficaz e 

eficiente.

Traremos aqui uma breve explicação sobre a proposta:

Plano de Contenção – diminuir a carga viral no meio ambiente reduzindo as 

exposições às partículas virais.

• O COVID19 é um vírus pesado, altamente contagiante e altamente lábil.  (se 

espalha facilmente e morre facilmente)

• Se diminuirmos as exposições das partículas, em poucos dias não teremos mas o 

vírus em circulação

Nota: o confinamento horizontal não assegura o isolamento do vírus nem diminui a 

carga viral do ambiente para nosso tipo de população onde o clima é quente e a 

densidade demográfica é relativamente baixa. 

Antes de prosseguirmos com a apresentação, é importante que se assista este vídeo 

técnico, feito por um médico especialista, altamente confiável, sem nenhum interesse 

político, que já participou de várias epidemias gravíssimas, aprovado pela nossa 

equipe de infectologistas (mais de 30 anos de experiencia na área) 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=HkuwabL5m6M

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=HkuwabL5m6M


Plano de Contenção do COVID19 

Se toda a população que sair na rua estiver de máscara de contenção e obedecer o 

distanciamento social, em menos um mês teremos erradicado o vírus de nossas 

cidades. 

Evidente que se torna bastante difícil fazer com que essa medida seja cumprida porém 

cada cidade e cada local tem que entender e proteger o seu espaço.

É necessário o apoio político legal onde, o não cumprimento da lei seja considerado um 

crime á saúde coletiva passivo de punição, daí precisarmos desse apoio governamental.

Pessoas ainda trarão o vírus através das viagens internacionais assim como nós 

mesmos poderemos entrar em contato com o vírus por viagens que fazemos mas, 

passado o pico de disseminação e por conta do tipo de vírus, teremos a imunização 

passiva instalada.

Planejamento:

1. Fazer um vídeo explicativo sobre mascaras para ser veiculado oficialmente para toda 

a população para esclarecimento técnico – SEM POLÍTICAS

2. Distribuir as máscaras para a população

3. Estimular as medidas de higiene básicas

Acreditamos que se a população realmente entender o uso correto das máscaras, 

grande parte do problema será solucionado



EXPLICAÇÃO:VOCÊ SABE POR QUE E PARA QUE USA MÁSCARA?



De uma forma geral, as pessoas que estão de “máscara” se sentem 

protegidas, mas...será que estão mesmo?



Máscara cirúrgica – protege o paciente de fluidos do atendente 

(médico, enfermeiro, farmacêutico ou outros). São descartáveis.

PFF - Peça Facial Filtrante – protege o indivíduo de agentes externos 

O próprio respirador é um meio filtrante. O corpo do produto é o meio 

filtrante responsável por não deixar os contaminantes do ambiente 

entrarem em contato com o sistema respiratório do usuário. São 

descartáveis.

Filtros – protege o indivíduo de agentes externos – são respiradores 

utilizados com máscaras semifaciais elastoméricas ou faciais inteiras. 

O conjunto é responsável por não deixar os contaminantes do 

ambiente entrarem em contato com o sistema respiratório do usuário. 

O conjunto não é descartável.

Protetor Respiratório – protege o indivíduo de agentes externos e 

protege o paciente de fluidos do atendente (médico, enfermeiro, 

farmacêutico, ou outros) -



Resumindo – A máscara cirúrgica é uma barreira do usuário para 

proteger o meio externo, os respiradores PFF e os filtros P são para 

proteger o usuário contra agentes externos sendo que a principal 

diferença entre os filtros PFF e P é justamente a forma de utilização: 

enquanto os respiradores PFF são o próprio filtro, os filtros P1, P2 e P3 

são utilizados com máscaras semifaciais elastoméricas ou faciais inteiras, 

sendo que nestes casos se substitui o filtro, e não a máscara e o Protetor 

Respiratório é uma barreira não filtrante impermeável que protege o 

meio ambiente do usuário e o usuário do meio ambiente.  



Máscara cirúrgica 



Protetor Respiratório 



PFF - Peça Facial Filtrante

Filtros 



OBJETIVO DO PLANO DE 

CONTENÇÃO
ELIMINAÇÃO DO VIRUS ISOLANDO TODOS OS 

AEROSSÓIS DAS PESSOAS QUE ESTIVEREM 

ANDANDO NA RUA, ATENDENDO EM SUAS 

LOJAS, TRABALHANDO, PASSEANDO, QUE

ESTEJAM POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, 

CONTAMINADOS E NORMAIS.

VAMO TORNAR O AMBIENTE LIMPO!

COM DISTANCIAMENTO SOCIAL
SEM RECLUSÃO E SEM CONFINAMENTO TOTAL

APENAS DOS PORTADORES DE RISCOS POTENCIAIS



Protetor respiratório proposto para o 

Plano de Contenção





PRECISAMOS 

DA AJUDA DE 

TODOS

Câmara Multidisciplinar de 
Qualidade de Vida

cmqv@cmqv.org

www.cmqv.org

http://www.cmqv.org/


Vídeos técnicos

SE REALMENTE VOCÊ QUER CONHECER O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO, PARE DE VER FAKE, VEJA OPINIÃO DE 
PROFISSIONAIS DA ÁREA QUE REALMENTE SABEM O QUE 
ESTÃO FALANDO E QUE DEFINITIVAMENTE JÁ ATUARAM EM 
EPIDEMIAS



Dr Osmar Terra - criador do Sistema de Saúde do Brasil, especialista 

epidemiológico que controlou a epidemia de H1N1 no Brasil, a epidemia de Febre 

Amarela, entre outras, expõe a “realidade” da pandemia de coronavirus.

https://www.youtube.com/watch?v=Ppaq1u13pSU

https://www.youtube.com/watch?v=BXdyTnwWw-I

https://www.youtube.com/watch?v=Ppaq1u13pSU
https://www.youtube.com/watch?v=BXdyTnwWw-I


O PERIGO DO PÂNICO -

https://www.youtube.com/watch?v=L2IjOeYn2Vg

https://www.youtube.com/watch?v=L2IjOeYn2Vg

