
#Vaidemascara

CMQV na luta contra a pandemia do COVID-19

Os membros da CMQV convidam a todos 
para se juntarem em mais esse grande desafio:



Aqui a explicação técnica do por que devemos usar máscaras nessa fase da pandemia sendo esse 

procedimento fundamental para a contenção dessa virus.

Em primeiro lugar, todos nós estamos sujeitos a muitos agentes. Uns mais patogênicos outros menos 

patogênicos



Mesmo ao falarmos eliminamos vários agentes que podem ser ou não patogênicos



Quanto ao COVID19:



O COVID19 é um vírus de RNA com polaridade positiva linear composto por aproximadamente de 27 a 32 

mil bases o que dá a ele uma característica de ser um vírus pesado. Outra característica é que ele é de 

grande potencial de disseminação ou seja, ele tem uma grande dispersão pelo meio ambiente. As pessoas 

entram facilmente em contato com esse virus sendo que a maioria das pessoas adquire o vírus e não 

apresenta nenhuma ou pouquíssima reação e aí é que está a grande preocupação.

A pessoa adquire o vírus, não sente nada mas se torna o que chamamos de “portador são”.

Nessa pessoa, o vírus vai permanecer alguns dias enquanto o organismo cria os anticorpos que irão matar o 

vírus PORÉM, enquanto isso não acontece, essa pessoa elimina o virus no meio ambiente.

Em nosso país, quente, ensolarado e de baixa densidade demográfica, a quarentena 

pode ser necessária para alguns indivíduos mas não é suficiente para eliminar o foco. 

Para esse tipo de vírus que se propaga rápido mas também morre rápido, uma pessoa 

infectada mesmo que sem sintomas (essa que é a mais perigosa) , transmite 

rapidamente para outras e a cadeia se multiplica em progressão geométrica.



Mesmo ao falar, as pessoas eliminam microgotículas carregadas de vírus. Essas microgotículas se 

depositam nas coisas que estão ao redor, como frutas, mesas, cadeiras, maçanetas, na roupa, no cabelo, 

enfim, tudo o que estiver no meio ambiente.

Nesses locais, mesmo que até na pele, o vírus não tem atividade pois para se multiplicar ele precisa de 

receptores compatíveis com os seus receptores e temos esses receptores compatíveis APENAS nas células 

do aparelho respiratório.
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Se a pessoa portadora sã tem o vírus mas está de máscara, ela não dissemina esse vírus para o meio ambiente.

Se ainda tiver algum vírus no meio ambiente e ninguém respirar, ele não consegue se replicar.

Não se replicando, em alguns dias (ou algumas horas dependendo das condições onde se deposita), o COVID19 

degenera e “morre”.

Para acabarmos com o vírus, precisamos acabar com ele em circulação.

Se novas pessoas não derem condições para que o vírus se multiplique, em poucos dias, o meio ambiente estará 

livre dos COVID19. 



#Vaidemascara

“Eu protejo você e você me protege”

Mesmo que a pessoa seja 
portador são, 

com a máscara ela não elimina 
o vírus no meio ambiente



#Vaidemascara

“Eu protejo você e você me protege”

Mesmo que tenha o 
COVID19 no ar, 

com a máscara a pessoa 
não respira o vírus do 

meio ambiente



“Eu protejo você e você me protege”



cmqv@cmqv.org
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cmqv@cmqv.org



Contatos: 

técnico científico – Dra. Célia Wada 
celia@consultevida.com.br

coordenação administrativa – Dra. 
Elaine Fernandes   projetos@cmqv.org
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