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Fake News: “Uso prolongado de 
máscara de proteção produz hipóxia”

No final do mês de abril de 2020 foi 
compartilhada nas redes sociais uma 
mensagem que afirmava que o uso prolongado 
das máscaras, adotadas como uma das formas 
de conter o avanço do coronavírus, causava 
hipóxia. Ainda segundo a mensagem, as pessoas 
ficariam tontas pela inalação de dióxido de 
carbono, produzido durante a respiração, que 
ficaria supostamente retido entre a máscara e 
o rosto do usuário.

Fonte: https://www.sanarmed.com/fake-news-uso-prolongado-de-mascara-causa-hipoxia

https://www.sanarmed.com/fake-news-uso-prolongado-de-mascara-causa-hipoxia


Mas o que é hipóxia? então como os 
médicos respiram ao fazer procedimentos 
em que precisam usar máscaras? Será que 
não devo usar a máscara? Devo colocar a 
mão na mesma a cada 10 minutos como a 
mensagem sugere?

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/05/07/verificamos-falso-mascara-hipoxia/

O link abaixo direciona até a página do “Lupa” da 
revista Piauí, um site dedicado a investigar 
notícias e verificar se são verdadeiras ou se tratam 
de fake news

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/05/07/verificamos-falso-mascara-hipoxia/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/05/07/verificamos-falso-mascara-hipoxia/


As máscaras são dispositivos filtrantes e 
podemos compará-las aos filtros de água que 
usamos em nossas casas. graças aos poros que 
estão presentes na superfície dos filtros, é 
permitida a passagem da água, porém, por 
serem maiores que os poros do filtro, as 
partículas contidas na água não passam pelos 
poros do filtro e ficam retidas naquela 
superfície. é o que chamamos de capacidade 
filtrante, uns materiais passam e outros não 
passam, dizemos que foram retidos. 

Esquema de Sistema de Filtração

Fonte: https://www.cec.com.br/blog/vantagens-de-ter-uma-torneira-com-filtro?postId=346

https://www.cec.com.br/blog/vantagens-de-ter-uma-torneira-com-filtro?postId=346


essas máscaras possuem uma porosidade 
de aproximadamente 300 nanômetros 
ou 0,3 micrômetros. Já as moléculas de 
oxigênio (O2) e gás carbônico (CO2) têm 
tamanhos menores do que 1 
nanômetro. Considerando os 
tamanhos dos poros das máscaras e das 
moléculas de O2 e CO2, você acredita que 
o uso da máscara causaria hipóxia?

Image,: 
https://www.hypeness.com.br/2020/05/covid-19-inventor-da-mascara-n95-abandona-apo
sentadoria-para-combater-virus/

Fonte:https://wp.ufpel.edu.br/ib/2020/03/18/nota-de-esclarecimento-quanto-ao-uso-de-
mascaras-e-pior-mascaras-caseiras/

As máscaras do tipo N95, muito citadas pela 
mídia nos últimos tempos, apresentam alta 
capacidade de filtração e, por esta razão, 
extremamente importantes para a proteção 
dos profissionais de saúde durante o 
desempenho de suas tarefas.

https://www.hypeness.com.br/2020/05/covid-19-inventor-da-mascara-n95-abandona-aposentadoria-para-combater-virus/
https://www.hypeness.com.br/2020/05/covid-19-inventor-da-mascara-n95-abandona-aposentadoria-para-combater-virus/
https://wp.ufpel.edu.br/ib/2020/03/18/nota-de-esclarecimento-quanto-ao-uso-de-mascaras-e-pior-mascaras-caseiras/
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★ poros das máscaras n95 →  diâmetros de aproximadamente 300 nanômetros (ou 0,300 micrômetros).  
★ tamanho do vírus causador da covid-19 →  125 nanômetros (ou 0,125 micrômetros).
mas quando a  pessoa contaminada espirra, por exemplo, o vírus não está isolado, mas disperso em 
partículas de saliva muito pequenas, com tamanhos inferiores a 5000 nanômetros (5 
micrômetros)Chamadas de Aerossóis!!!
Então, apesar de apresentarem poros com diâmetros superiores ao diâmetro do coronavírus, as máscaras n95 
são capazes de impedir que uma grande parte dos aerossóis que carregam o vírus entrem em contato com o 
usuário da máscara.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/covid-19-tudo-sobre-mascaras-faciais-de-protecao/219201

E o coronavírus? Será que as máscaras do tipo N95 sÃO CAPAZES DE FILTRAR o ar, 
impedindo a contaminação do usuário pelo vírus?

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/covid-19-tudo-sobre-mascaras-faciais-de-protecao/219201


Para entender um pouco mais sobre a 
barreira criada pela máscara contra os 
aerossóis que transportam o coronavírus, 
Clique nas imagens para ter acesso ao 
link do vídeo do programa bem estar e da 
matéria da revista Galileu. 

Pesquisadores 
desenvolvem filtro 

que aumenta proteção 
de máscaras N95

Bem Estar | Saiba a diferença entre gotícula e aerossol
Fonte: https://globoplay.globo.com/v/8474612/

Fonte: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/05/pesquisadores-desenvolvem-filtr
o-que-aumenta-protecao-de-mascaras-n95.html

https://globoplay.globo.com/v/8474612/
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Mas, e as máscaras caseiras? Com a crescente recomendação para 
a sua utilização e até propostas de projetos de lei para tornar 
seu uso obrigatório, qual será a utilidade delas? Teriam essas 
máscaras a mesma eficiência de filtração que as n95?

Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/05/projeto-estabelece-uso-obrigatorio-de-mascara-em-todo-paisFonte: https://istoe.com.br/elas-vieram-para-ficar/

As Máscaras cirúrgicas e caseiras têm menor capacidade filtrante, porém 
reduzem a velocidade de saída dos aerossóis protegendo o interlocutor.

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/05/projeto-estabelece-uso-obrigatorio-de-mascara-em-todo-pais
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/05/projeto-estabelece-uso-obrigatorio-de-mascara-em-todo-pais
https://istoe.com.br/elas-vieram-para-ficar/
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O site do ministério da saúde e da 
Fiocruz tem uma série de informações 

úteis sobre o uso de máscaras

Fonte: 
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-p
revencao-contra-o-coronavirus

Fonte: 
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-orientacoes-sobre-o-uso-de-mascaras-de-pr
otecao/ 

“eu protejo você e você me protege.” 

https://www.facebook.com/minsaude/photos/a.205936522758305/3340346219317304/?type=3&theater
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-orientacoes-sobre-o-uso-de-mascaras-de-protecao/
https://twitter.com/minsaude/status/1255823211075235845/photo/1
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https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-orientacoes-sobre-o-uso-de-mascaras-de-protecao/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-orientacoes-sobre-o-uso-de-mascaras-de-protecao/


Espirro e tosse projetam gotículas 
contaminadas até 8 metros de distância

Sobre a eficácia dos diferentes tipos de 
máscaras na prevenção ao covid-19
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=12ksyCj-L3sFonte: https://www.youtube.com/watch?v=zoPXimioQgA

o que as pesquisam nos informam?

http://www.youtube.com/watch?v=zoPXimioQgA
http://www.youtube.com/watch?v=12ksyCj-L3s
https://www.youtube.com/watch?v=12ksyCj-L3s
https://www.youtube.com/watch?v=zoPXimioQgA


Você provavelmente entendeu que através de um poro de 300 nanômetros é 
possível a passagem de muitas moléculas de O2 e CO2 que são menores que 1 
nanômetro. Mas que unidade de medida é essa, nanômetro?
Nanômetro é uma unidade de medida de 
comprimento. Talvez, em seu dia a dia, seja 
mais frequente que você tenha mais 
contato com o centímetro ou com o metro, 
unidades de comprimento muito 
empregadas para medir dimensões de uma 
quadra de esportes ou a altura de um prédio.

Fonte: http://adptacaoeducacaofisica.blogspot.com/2017/09/volei.html

http://adptacaoeducacaofisica.blogspot.com/2017/09/volei.html


Antes de mergulhar no mundo nanométrico, vamos relembrar das 
unidades de comprimento metro e centímetro!
Você provavelmente já viu uma régua ou uma 
fita métrica, como a que está na figura ao lado.
Se usarmos uma tesoura para cortar uma fita 
métrica de 1 metro (1 m) em 100 pedacinhos 
iguais, cada um desses pedacinhos teria o 
tamanho de 1 centímetro (1 cm). Para que 
você possa ter uma melhor noção deste 
tamanho, pegue uma régua e verifique o 
tamanho equivalente a 1 cm.

Fonte: 
https://br.freepik.com/vetores-premium/fita-metrica-para-roleta-de-ferramentas-eps-10_463391
2.htm

https://br.freepik.com/vetores-premium/fita-metrica-para-roleta-de-ferramentas-eps-10_4633912.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/fita-metrica-para-roleta-de-ferramentas-eps-10_4633912.htm


Podemos então dizer que 100 pedacinhos de 1 centímetro unidos, isto 
é, 100 centímetros são equivalentes a 1 metro.

Na foto ao lado é possível observar a medida do comprimento de 
uma pilha do tipo AA. De acordo com a imagem, a pilha apresenta 
4,7 cm, mas poderíamos representar essa medida em metros (m).

Ora, se 1 metro é equivalente a 100 centímetros:
100 cm →  1 m

então quantos metros representam 4,7 centímetros?
100 cm → 1 m
4,7 cm →  x m

x . 100 →  4,7 . 1 
Fonte: autor próprio

x = 0,047 m



A relação entre o metro e o nanômetro
Da mesma maneira que dividimos 1 m em 100 partes para encontrar 1 cm, se dividirmos 1 m em:
● 1.000 partes (mil partes), teremos 1 milímetro (mm);
● 1.000.000 partes (1 milhão de partes), teremos  1 micrômetro (µm).
● Se dividirmos em 1.000.000.000 partes (1 bilhão de partes)
Chegaremos a 1 nanômetro (nm)!!!!

Você então consegue imaginar o 
tamanho de uma molécula ou átomo 

medindo cerca de 1 nm!?

1 m →  1.000.000.000 nm Ou
1 nm equivale a 0,000000001 m

Imagem: http://charlezine.com.br/tag/tecnologia/page/2/

http://charlezine.com.br/tag/tecnologia/page/2/


A beleza do universo microscópico

Grãos de açúcar 

seção transversal de barba
https://imgur.com/gallery/3GNC7

sal de cozinha
https://imgur.com/gallery/3GNC7 https://hypescience.com/microscopia-eletronica/

cabeça da pulgapiolho

olho de mosquito
https://www.fotosdomundo.com.br/ci
encia/microscopio/IM_20100302_Meck

es_3_Stechmuecke_450x_lg.jpg
Cabelo humano

https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/te
cnologia/2014-06-27/la-belleza-de-lo-minusculo-25-obj

etos-cotidianos-vistos-bajo-el-microscopio_153137/

Borra de café

Floco de neve
https://www.vox.com/2015/1/27/7921543/snow-ph

otos-electron-microscope

https://imgur.com/gallery/3GNC7
https://imgur.com/gallery/3GNC7
https://hypescience.com/microscopia-eletronica/
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cada material com sua unidade de medida

Fonte: https://youtu.be/KMN7iltONvU Fonte: https://youtu.be/zgK4-3wK4nc

http://www.youtube.com/watch?v=KMN7iltONvU
http://www.youtube.com/watch?v=zgK4-3wK4nc


★ medir o tamanho do botão de uma camisa faz mais sentido quando usamos o centímetro ou 
milímetro do que o metro! 

★ quando estudamos ciências nos deparamos com partículas com tamanhos muito menores do 
que de um botão de camisa, e tanto o cm quanto o mm não seriam adequados PARA 
EXPRESSAR O REAL TAMANHO;

★ PENSE: VOCÊ PEDE 1m de tecido ou 1.000 mm de tecido?

★ usando as informações do slide anterior, o que lhe dá uma ideia melhor do tamanho do 
coronavírus: 0, 000000125 m ou 125 nm?

você verificou que os múltiplos e submúltiplos do metro tem 
aplicações específicas, vamos entender?



O que é, Para que serve e como funciona um microscópio?

Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=b8zBvJa79Yo

Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=QnNWAGAopFw&
feature=emb_logo

Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=hQldcQfkQsY

http://www.youtube.com/watch?v=QnNWAGAopFw
http://www.youtube.com/watch?v=b8zBvJa79Yo
https://www.youtube.com/watch?v=b8zBvJa79Yo
https://www.youtube.com/watch?v=QnNWAGAopFw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QnNWAGAopFw&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=hQldcQfkQsY
https://www.youtube.com/watch?v=hQldcQfkQsY


Você já viu que os átomos e as moléculas, assim como os vírus, são bem  pequeninos. 
Já parou para se perguntar se é possível vê-los? 

Será que dá para visualizar uma reação em tempo real? 
E de que seriam compostos?

E o átomo … Será que é possível vê-lo?

Vixe … esse assunto vai dar pano pra manga! 
Então, vamos deixar para falar sobre isto em breve. 


