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Embora obrigatório, o uso 
de máscara em locais pú-
blicos vem sendo deixa-

do de lado por parte da popu-
lação. Nas ruas de Belém, por 
exemplo, já é possível ver mais 
e mais pessoas sem o item de 
proteção contra a covid-19. 
Há também quem ande com 
a máscara nas mãos, 
colocando apenas para 
poder entrar no ônibus 
ou em algum estabele-
cimento comercial. E o 
abandono do item tem 
quase sempre a mesma justi-
� cativa: “Já peguei covid e es-
tou imune”. O argumento, no 
entanto, não se sustenta.

“Em um momento de re-
laxamento dos cuidados e 
dos sistemas de controle 
previamente estipulados, 
ouvir alguém dizer: ‘Não es-
tou usando máscara, mas já 
tive e, portanto, não posso 
mais passar a doença para 
ninguém’ tornou-se algo co-
mum. Mas isso, no momento 
em que estamos, é um equí-
voco muito grande. Nós não 
temos ainda todas as respos-
tas em relação ao comporta-
mento viral, tanto no sentido 

de sua resposta imunológica 
quanto na sua capacidade de 
replicação. Não sabemos se 
uma mesma pessoa pode ter 
a doença pela segunda vez”, 
explicou o pesquisador Dir-
ceu Santos. 

Desde o � m do lockdown, 
a � scalização do uso de más-

cara tornou-se me-
nos rígida e agentes 
são vistos, quase 
que exclusivamen-
te, em locais onde 
as aglomerações 

são mais comuns, como o 
centro comercial e as feiras li-
vres. Em outros pontos, entre 
os quais a Estação das Docas, 
Portal da Amazônia, praças 
da República e Batista Cam-
pos e ao longo da avenida 
João Paulo II, nenhum � scal 
foi encontrado. 

Para o pesquisador, mes-
mo sem uma � scalização 
rigorosa, é importante en-
tender que o uso da máscara 
deve ser respeitado. “Ainda 
que a pessoa tenha tido co-
vid, existe uma necessidade 
imensa de respeitar os limi-
tes de conhecimento que nós 
temos em relação ao vírus 

e sua forma de propagação. 
E mesmo a nossa resposta 
imunológica em relação a ele. 
Nesse sentido, independen-
temente de a pessoa ter so-
rologia positiva ou negativa, 
ou seja, ainda que ela tenha 
uma resposta de autoprote-
ção imunológica, há sim uma 
necessidade de ela continuar 
a usar a máscara em ambien-

tes sociais”.
Em sua avaliação, o com-

portamento ideal seria que 
todos, mesmo aqueles que já 
tiveram a doença, obedeces-
sem os protocolos de saúde. 
“As pessoas que já tiveram 
a doença devem obedecer 
exatamente os mesmos pro-
tocolos que qualquer outra 
pessoa. Essa é a premissa que 

nos garante conforto no sen-
tido de diminuir o número 
de casos, a replicação de do-
entes. Também é o que nos 
garante o não comprometi-
mento do sistema de saúde, 
que envolve um aparato não 
muito simples de ser mantido 
para um grande volume de 
pessoas, como as UTI”, con-
cluiu Dirceu Santos.

Máscara fi ca em casa
CRENÇA EM IMUNIDADE FAZ MUITA GENTE ANDAR PELAS RUAS SEM O ITEM DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19

RELAXAMENTO

  Há quem ande com a máscara, mas só a coloque para entrar no ônibus ou em algum estabelecimento comercial
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  Belém também ficou na 12ª posição, com 39,17% das pessoas em casa
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Há também quem ande com a � scalização do uso de más-

Nesta segunda, o Pará ocu-
pou a 12ª posição no ranking 
nacional de isolamento social, 
com 37,82% de pessoas em 
casa para evitar a proliferação 
da covid-19. A taxa da capital 
paraense foi de 39,17%, alcan-
çando também a 12ª coloca-
ção entre as capitais. Os dados 
são da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e Defesa 
Social do Pará (Segup) e foram 
divulgados ontem.

Entre as cidades paraen-

ses, os melhores índices foram 
obtidos em Santarém Novo 
(70,8%), Aveiro (62,9%) e Bonito 
(62%). Na outra ponta, os piores 
foram vistos em Santa Cruz do 
Arari (25%), São Domingos do 
Araguaia (28,5%) e Ulianópolis 
(29,3%).

Na capital e em Ananin-
deua, os índices registrados fo-
ram, respectivamente, 39,17% 
e 38,3%. Em Belém e nos dis-
tritos, os bairros com as maio-
res taxas de pessoas em casa 

foram Campina (52,5%), Ae-
roporto (50%) e Carananduba 
(50%). As piores taxas foram ve-
ri� cadas no Aurá (25%), Mara-
cacuera (27,6%) e Val-de-Cães 
(27,9%).

Em Ananindeua, os melho-
res índices foram registrados 
no Aurá (50,8%), Júlia Se� er 
(50,5%) e Águas Lindas (44,6%). 
As piores taxas foram obser-
vadas no Curuçambá (25%), 
Águas Brancas (27,7%) e Gua-
nabara (30,2%).

Pará sobe e fi ca em 12º no ranking do isolamento


