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Alta de doenças respiratórias - como a gripe, o vírus sincicial respiratório (VSR) e a covid-19 -
preocupa pais e médicos; menores de dois anos não devem usar proteção

Saúde 

Uso de máscara em crianças: veja em
quais casos é recomendado

LEIA TAMBÉM

Renata Okumura, O Estado de S.Paulo
27 de maio de 2022 | 05h04

A elevação de casos de covid-19 no Brasil e o aumento de internações pediátricas por vírus
respiratórios motivam especialistas a recomendarem a volta do uso de máscara nas escolas, mesmo em
crianças pequenas. O uso da proteção facial só não foi obrigatório em nenhum momento para menores
de dois anos, diante do risco de dificultar a respiração e de asfixia. Para os maiores, o uso é indicado,
principalmente, em ambientes fechados. 

A causa principal do aumento de internações são os vírus respiratórios - como o vírus sincicial
respiratório (VSR) e a influenza (gripe), comuns nesta época, além da covid-19. A diferença neste
ano, dizem médicos, é que um número alto de bebês e crianças teve contato com esses vírus ao mesmo
tempo, após dois anos de pandemia em que ficaram isoladas em casa. 

Cresce número de cidades e escolas que voltaram a recomendar o uso de máscaras
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"A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que seja feito o uso de máscaras a partir dos 7 anos
em relação ao novo coronavírus. No entanto, no Brasil temos tido boas experiências com crianças
mesmo entre 2 e 3 anos. Mantendo a máscara bastante ajustada, sem problemas. Dentro das salas de
aula, na medida do possível, é bom que as crianças usem as máscaras", opina Fausto Flor Carvalho,
presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo.

No caso das crianças, a melhor máscara é a que ela se sinta mais confortável. "O equipamento de
proteção deve ficar bem ajustado ao rosto - cobrindo a boca e o nariz - para que não haja escape de ar
pelas laterais. Em geral, máscaras cirúrgicas infantis com camada tripla são as mais indicadas. As
máscaras de pano podem ser usadas, mas não são muito efetivas. Já as máscaras N95 não são
indicadas, pois deixam as crianças desconfortáveis", acrescenta Renato Kfouri, pediatra, infectologista e
presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

A pediatra e neonatologista Maria Cecília Correia Hyppolito concorda. "O uso de máscara protege não
apenas contra o novo coronavírus, mas é válido para todas as infecções respiratórias como influenza",
destacou a especialista.

Para Raquel Stucchi, infectologista da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o acessório
deveria ser exigido até o fim da estação mais fria. "O uso de máscaras deveria ser obrigatório em
ambientes fechados sem ventilação natural até, no mínimo, o fim do inverno", defende ela, consultora
da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). A recomendação é de que a máscara seja trocada a cada
três horas ou antes caso haja necessidade.

Por outro lado, especialistas também se preocupam com a exigência de máscaras nas salas de aula,
enquanto outros ambientes continuam com livre circulação. Ao longo da pandemia, gestores foram
criticados por priorizar a abertura de bares e academias em detrimento das escolas - o Brasil foi um dos
países que mantiveram colégios fechados por mais tempo. Entre as preocupações de cientistas, estão as
consequências cognitivas e para a saúde mental do crescimento e convívio das crianças sempre com a
proteção no rosto, o que muda a forma de contato com o próximo. 

Elevação de casos de covid-19 motivam especialistas a recomendarem a volta do uso de máscaras em escolas Foto:
Kaylee Greenlee Beal/Reuters



Como a doença age no corpo
Em crianças com até dois anos de idade, o vírus sincicial respiratório (VSR) é responsável por cerca de 75% dos casos de

bronquiolite e 20% das ocorrências de pneumonia

Formas de transmissão

Acontece por meio do contato

com gotículas de ar e

secreções de pessoas

infectadas pelo vírus por meio

de tosse, espirro ou fala

1

O VÍRUS PENETRA NO CORPO
HUMANO ATRAVÉS DAS MEMBRANAS
DOS OLHOS, DO NARIZ E DA BOCA
ATINGINDO A MUCOSA
RESPIRATÓRIA

BRONQUÍOLO
INFLAMADO MUCO

O PERÍODO DE CONTÁGIO SE INICIA
DOIS DIAS ANTES DOS SINTOMAS
APARECEREM E PERMANECE ATÉ QUE
A INFECÇÃO ESTEJA
COMPLETAMENTE CONTROLADA

2

TAMBÉM PELO CONTATO COM
SUPERFÍCIES OU OBJETOS QUE
ESTEJAM CONTAMINADOS, NOS QUAIS
O VÍRUS PODE SOBREVIVER POR
VÁRIAS HORAS

ALVÉOLO
COM LÍQUIDO

21

Formas mais frequentes
de manifestação da
infecção causada pelo
vírus sincicial respiratório
(VSR)

PneumoniaBronquiolite
INFLAMAÇÃO DOS PULMÕESINFECÇÃO DOS BRONQUÍOLOS

SINTOMASSINTOMAS
TOSSE;

FRAQUEZA;

FEBRE ALTA;

DOR NO PEITO;

NÁUSEA;

ALTERAÇÕES DA PRESSÃO ARTERIAL;

MUCO AMARELADO OU ESVERDEADO;

SUDORESE INTENSA;

FALTA DE AR;

SECREÇÃO NASAL;

ESPIRROS;

TOSSE SECA;

FEBRE BAIXA;

DOR DE GARGANTA;

DOR DE CABEÇA;

CHIADO NO PEITO;

DIFICULDADE AO RESPIRAR;

Maiores riscos Prevenção HIGIENIZAR CORRETAMENTE
AS MÃOS

CRIANÇAS MENORES DE DOIS
ANOS, PRINCIPALMENTE
PREMATURAS;
 
IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS;
 
PESSOAS COM DOENÇAS
CARDÍACAS OU PULMONARES;
 
TRANSPLANTADOS;

ALEITAMENTO MATERNO DESINFETAR SUPERFÍCIES E
OBJETOS QUE TENHAM SIDO
EXPOSTOS AO VÍRUS

EVITAR AMBIENTES POUCO
VENTILADOS E COM
AGLOMERAÇÕES

NÃO PERMITIR A EXPOSIÇÃO
DOS PEQUENOS AO TABACO,
QUANDO CONVIVEM COM
ADULTOS FUMANTES

EVITAR CONTATO DAS
CRIANÇAS COM ADULTOS COM
SINAIS DA DOENÇA A FREQUÊNCIA PRECOCE

TAMBÉM ESTÁ ASSOCIADA À
IDA PARA CRECHES E
BERÇÁRIOS

MANTER CUIDADOS BÁSICOS
DE HIGIENE



Bebês e crianças menores de 5 anos devem usar máscara?

Para menores de 2 anos, a SBP alerta que as crianças não devem usar máscaras, porque a salivação
intensa, as vias aéreas de pequeno calibre e a imaturidade motora elevam o risco de sufocação.  

Entre os 2 e 5 anos, existe a necessidade de supervisão constante. Possivelmente, a criança se sentirá
incomodada com a necessidade de ajustes frequentes. É indicado avaliar individualmente a
possibilidade do uso, conforme o grau de maturidade de cada criança.

Crianças com mais de 5 anos devem usar máscara?

Dos 6 aos 10 anos, as recomendações são as mesmas daquelas dadas para crianças entre 2 e 5 anos.  Por
volta dos 12 anos, já é possível compreender todas as instruções necessárias para o uso, retirada,
higienização e descarte correto das máscaras.

Crianças autistas ou com deficiência devem usar máscara?

A SBP esclarece ainda que as crianças e adolescentes que apresentam atrasos no desenvolvimento e
condições específicas, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, transtornos
do comportamento, podem ter mais resistência ao uso da máscara. Nestes casos, vale tentar um
treinamento e avaliar a adesão, de acordo com a resposta individual.

Caso a criança tenha qualquer fator de risco para covid-19 ou para doenças respiratórias (asma ou
bronquiolite prévia), é importante que o pediatra seja consultado sobre as principais orientações em
momentos de pico da doença.

De quanto em quanto tempo a máscara deve ser trocada?

A recomendação é de que a máscara seja trocada a cada três horas ou antes caso haja necessidade.

Quais são os sintomas de covid-19 e de gripe comum que exigem alerta?

Tosse seca

Febre

Coriza

Dor de garganta

Dor abdominal

Diarreia

Em caso de agravamento, é importante procurar auxílio médico, seja por telemedicina ou
presencialmente.

Quais são as outras medidas de prevenção?

Além do uso de máscara acima de 2 anos, é importante reforçar que as medidas anteriores continuam
sendo fundamentais para evitar a proliferação da doença. Salas de aula bem ventiladas, atividades ao ar
livre, higiene das mãos constantemente, distanciamento social, professores e alunos (acima de 5 anos)
vacinados são os cuidados que devem ser mantidos. Já a imunização da gripe, é recomendada a partir
dos seis meses de idade.

FONTE: RENATO KFOURI - PEDIATRA, INFECTOLOGISTA E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÕES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP)


