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Máscaras/Protetores Faciais - O que é útil e o que não funciona  

 
Contato:  Rosa Tomlinson, R.N., Professora Enfermeira Escolar 
  rtomlinson@internationalcharterschool.org 
Data:  14/9/20 

O uso de máscaras/protetores faciais é obrigatório — são apenas uma parte do plano 
de proteção de funcionários e alunos. Como sempre, máscaras/protetores faciais não 
são a única maneira de proteger você e os outros, e por isso também incentivamos 
que se mantenha um distanciamento físico; a lavagem frequente das mãos; as 
barreiras, quando necessárias; e a permanência em casa, quando a pessoa está 
doente. 

Todos os funcionários e alunos são obrigados a usar máscara facial ou uma proteção 
no rosto sempre que estiverem no prédio da escola, a menos que tenha sido 
determinada uma exceção, discutida previamente. Pesquisas recentes apontam que 
algumas máscaras são melhores do que outras. Levando essa pesquisa em 
consideração, estamos solicitando que sejam usadas máscaras cirúrgicas descartáveis 
ou máscaras de tecido, reutilizáveis, com 2-3 camadas.          

       Return to School: Wearing Cloth Face Covering  
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As máscaras de pano são melhores quando feitas de algodão com trama fechada (se 
você conseguir ver a luz passando pelo tecido, ela não será suficientemente fechada) 
e com 2 a 3 camadas.  

● Use máscaras com duas camadas ou mais, para bloquear a disseminação da 
COVID-19 

● A máscara deve ser usada bem adaptada ao rosto, presa ao redor do nariz e 
fixada embaixo do queixo, e sem espaços nas laterais. Se as alças estiverem 
muito grandes ou frouxas, a máscara cairá quando você estiver falando. 

● Se a máscara ficar úmida por qualquer motivo, é mais difícil respirar através 
dela. Deve ser deixada de lado, para secar, e a pessoa deve usar uma máscara 
nova. É recomendado que se tenha dois protetores faciais por dia, de reserva. 

● As máscaras de pano devem ser lavadas no final do dia.   

Polainas de pescoço/bandanas não são aceitáveis. O CDC não recomenda o uso de 
polainas de pescoço nem de face shields. A avaliação desses tipos de proteção facial 
está em andamento, mas sua eficácia ainda é desconhecida neste momento.  Se 
um(a) aluno(a) ou funcionário(a) chegar na escola com uma máscara de pano com 
uma camada única (uma polaina de pescoço ou uma bandana), forneceremos uma 
máscara cirúrgica para ser usada naquele dia e pediremos que você adquira uma 
máscara melhor para o próximo dia que você ou seu filho/sua filha vierem para a 
escola. 
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As máscaras cirúrgicas descartáveis também estão com estoque relativamente baixo, 
e o CDC recomenda que elas sejam reservadas para os profissionais de saúde e outros 
com um risco mais alto de exposição. Contudo, como elas estão se tornando mais 
disponíveis, muitas pessoas estão usando, motivo pelo qual são aqui citadas. 

● Para serem adaptadas corretamente, a parte superior deve ser fixada em 
torno do nariz e a parte de baixo deve ficar abaixo do queixo. 

● Além disso, os elásticos não devem ser torcidos para ficarem mais curtos. 
Torcer os elásticos faz com que se forme uma abertura na lateral da máscara. 
É melhor prender, usar um pequeno elástico de cabelo ou usar uma pequena 
esfera ou pérola para levantar e abaixar o elástico. (Confira o vídeo Tech-ni-
Ally, para ver mais sugestões!) 
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Se você estiver em dúvida sobre o que é aceitável, consulte os recursos abaixo — e se 
ainda continuar com dúvidas, entre em contato com o(a) diretor(a) da sua escola ou 
com a enfermeira escolar, para obter mais orientações.  

Recursos: 

 Centro de Controle e Prevenção de Doenças: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.ht 

https://health.ri.gov/publications/guidelines/COVID19-Wear-A-Mask.pdf 

 


