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JUSTIFICATIVA - PL 0323/2021 
Diante da intensificação da pandemia de Covid-19 no país, estado e município de São 

Paulo, submetemos esta proposição com o objetivo situar mais uma vez a Câmara em local de 
protagonismo e máxima responsabilidade, enquanto agente propulsor de instrumentos 
legislativos que auxiliem a gestão pública no enfrentamento a essa situação de emergência 
sanitária de escala global. 

O Artigo 196 da Constituição, que estabelece o direito à saúde como universal e 
igualitário deveria ser suficiente para que os governos buscassem meios de evitar que as 
situações de desigualdade social fossem projetadas no acesso à saúde. A Constituição Federal 
também garante a competência concorrente dos entes federativos para cuidar da Saúde, 
assim, também é o recente entendimento do STF quanto às políticas de atuação e combate à 
pandemia do Covid-19. 

Diante da necessidade de se manter as orientações sanitárias, especialmente o 
distanciamento e o uso de máscaras, ainda durante o processo de imunização, desta forma, 
faz-se necessário priorizar a distribuição gratuita de máscaras que garanta o máximo de 
proteção aos cidadãos paulistanos. 

A PFF significa peça facial filtrante e é um tipo de respirador (máscara) padronizado, 
testado e certificado, com uma capacidade de não apenas proteger os outros (como as 
máscaras de tecido e cirúrgica), como também proteger quem usa, filtrando gotículas e 
aerossóis. 

Vejamos entendimento da OMS sobre o uso da PFF: 

Respiradores com peça facial filtrante (PFF), ou respiradores, também oferecem um 
equilíbrio entre filtração e respirabilidade; no entanto, enquanto as máscaras cirúrgicas filtram 
gotículas de 3 micrômetros, os respiradores conseguem filtrar partículas sólidas mais difíceis, 
de 0,075 micrômetro. Os respiradores PFF europeus, de acordo com o padrão EN 149, com 
nível de desempenho PFF2, filtram no mínimo 94% das partículas sólidas de NaCl e gotículas 
de óleo, e os respiradores US N95, de acordo com o padrão NIOSH 42 CFR Parte 84, filtram 
no mínimo 95% das partículas de NaCl. Os PFFs certificados também devem garantir uma boa 
respiração, com valores máximos de resistência durante a inalação e exalação. Outra diferença 
importante é a forma como a filtração é testada; os testes de filtração de máscaras cirúrgicas 
são realizados em um corte transversal da máscara, enquanto os PFFs são testados quanto à 
filtração ao longo de toda a superfície. Portanto, as camadas do material de filtração e o 
formato do PFF, com garantia de boa vedação entre as bordas do PFF e o rosto do usuário, é 
que tornam verdadeira a filtração declarada durante o uso em comparação ao formato aberto, 
ou estrutura com frestas, das máscaras cirúrgicas. Outros requisitos de desempenho de PFFs 
incluem atender aos parâmetros especificados de acúmulo máximo de CO2 , vazamento total 
de entrada e resistência à tração das tiras (36, 37). 

Link de acesso do documento da OMS: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52254/OPASWBRACOVID-
1920071_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Diante do exposto, os Nobres Vereadores desta Casa Legislativa, propõem o presente 
Projeto de Lei. 
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