
NOTA TÉCNICA Nº 03/2020 – DAP/SUBGS/SEMSA 

Data: 28.05.2020 

Local: Manaus- AM 

Assunto Utilização de Máscara em crianças, considerando a progressão da 

pandemia pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), visando manter as 

medidas de prevenção, assistência e vigilância em saúde na rede 

Municipal de Saúde de Manaus. 

Objetivo Orientar a Rede Municipal de Saúde quanto ao uso de máscaras em 

crianças na Atenção Primária à Saúde-APS.  

Considerando a Nota Técnica Nº 12/2020 – COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, que aborda a 

infecção COVID-19 e os riscos às mulheres no ciclo gravídico-puerperal; 

Considerando a Nota Técnica Nº 13/2020 - COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, que trata das 

recomendações acerca da atenção puerperal, alta segura e contracepção durante a 

pandemia de COVID-19; 

Considerando as orientações feitas pelo CDC de Atlanta e o Ministério da Saúde do Brasil 

mudaram sua orientacã̧o e anunciaram que todos deveriam usar máscara em público para se 

proteger contra o COVID-19. 

 

1.CONTEXTUALIZAÇÃO 

As crianças de 2 anos ou mais devem usar no rosto Máscaras ou qualquer pano ou qualquer 

revestimento de tecido cobrindo o nariz e a boca em locais públicos onde é difícil praticar o 

distanciamento social. Essa é uma medida adicional de saúde pública que as pessoas devem 

tomar para reduzir a disseminação do COVID-19, além das outras ações preventivas diárias 

como: Limpe as mãos com frequência usando sabão e água, bem como, a higienização dos 

brinquedos; Em locais públicos utilizar álcool gel; Evite pessoas doentes (tossindo e 

espirrando); Mantenha distância entre seus filhos e outras pessoas fora de sua casa. 

Mantenha as crianças pelo menos a 2 metros de distância de outras pessoas. 

Crianca̧s com neuropatias graves, mesmo maiores de 2 anos, e com distúrbios 



 

 

 

comportamentais como Autismo não devem usar máscara sem supervisão constante de 

adultos, pois são incapazes de retirar em caso de sufocamento. 

Portanto crianças abaixo de 2 anos não devem fazer o uso de máscaras ou qualquer tipo de 

proteção na boca ou nariz com fins de evitar sufocação. Porque as vias aéreas dos bebês 

são pequenas, então respirar através de uma maścara pode ser muito difićil para eles e pode 

até aumentar o risco de asfixia 
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