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ASSUNTO: Orientações para o uso de máscaras no 
contexto da COVID-19. 
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máscara no contexto da COVID-19. Local: AMAZONAS 

 

1 
 

Av. Torquato Tapajós, 4010 - Colônia Santo Antônio 
Fone: (92) 3182 - 8550 / 3182 - 8551 
Manaus-AM-CEP 69093-018 
Site: www.fvs.am.gov.br 
E-mail: dipre@fvs.am.gov.br 

 

Fundação de  
Vigilância em Saúde do Amazonas - 

Dra. Rosemary Costa Pinto 

 

1. Considerando a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII), pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 
 

2. Considerando a Lei nº 14.216, de 7 de outubro de 2021, que estabelece medidas excepcionais 
em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da 
infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2. 
 

3. Considerando Portaria n° 188-GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde que 
declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 
 

4. Considerando o a matriz de risco da COVID-19, do dia 23/03/2022, com resultado de muito 
baixo risco no Amazonas, disponível em: 
https://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/119/2. 
 

6. APRESENTAMOS ORIENTAÇÕES PARA O USO DE MÁSCARA CONTEXTO DA COVID-19 
 

6.1 – RECOMENDAÇÕES INDIVIDUAIS: 
 

6.1.1 – Fica facultada a continuidade da utilização do instrumento de proteção individual para 
aqueles que assim desejarem, mesmo os que não fazem parte dos grupos aqui recomendados; 
 

6.1.2 -  Aos indivíduos abaixo listados recomenda-se manter o uso de máscaras, em especial em 
locais fechados e de longa permanência: 
 

a) Imunossuprimidos: imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados 
de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras, 
pessoas vivendo com HIV com contagem de CD4 menor que 200, uso de corticoides em doses 
maiores que 20 mg/dia de prednisona (ou equivalente) por um período acima de 14 dias, uso de 
drogas modificadoras da resposta imune (imunomodulares ou imunobiológicos), doenças 
autoimunes em atividade e pacientes em hemodiálise. 
 

b)  Pessoas com idade maior que 70 anos, em especial com presença de doenças crônicas, como 
hipertensão arterial e diabetes mellitus não controladas, obesidade, câncer, doença renal crônica, 
cirrose hepática, doenças pulmonares crônicas (DPOC, Enfisema, Asma entre outras), tabagismo, 
doenças cardiovasculares prévias e doenças hematológicas, entre outras. 
 

c) Gestantes com ou sem comorbidades. 
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