
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA

NOTA INFORMATIVA Nº01/SMS/2021

 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, vêm informar à todas Unidades 

Educacionais que admitem o ensino e cuidado de crianças menores de 2 anos que, de acordo com a ANVISA  

e Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso de máscaras

flexibilizado por conta dos riscos de sufocação

ao pequeno calibre de suas vias aéreas e sua imaturidade motora, el

Portanto, é desejável que sejam mantidos todos os demais cuidados (medidas protetivas)

evitem o contágio do COVID-19 dentro da sala de aula

exceto a obrigatoriedade do uso de máscara nesta faixa etária.

Nas demais situações é recomendável 

supervisão constante, afim de evitar qualquer situação de risco.

 

 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA-MT 

 

NOTA INFORMATIVA Nº01/SMS/2021, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Assunto: Orientação quanto a flexibilização do uso de 

máscaras faciais por crianças menores de 2 anos de 

idade. 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, vêm informar à todas Unidades 

Educacionais que admitem o ensino e cuidado de crianças menores de 2 anos que, de acordo com a ANVISA  

o uso de máscaras para a proteção contra o COVID

flexibilizado por conta dos riscos de sufocação. Nessa idade a criança apresenta maior salivação, somando 

ao pequeno calibre de suas vias aéreas e sua imaturidade motora, elevam o risco deste tipo de episódio.

sejam mantidos todos os demais cuidados (medidas protetivas)

19 dentro da sala de aula (distanciamento social, higienização das mãos

de do uso de máscara nesta faixa etária.  

Nas demais situações é recomendável e desejável que seja mantido o uso de máscaras sob 

supervisão constante, afim de evitar qualquer situação de risco. 

Jaciara, 03 de fevereiro de 2021.

MARI ROSE DE OLIVEIRA SILVA 
Secretária Municipal de Saúde 
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