
 
 

 
Uso de Máscara 
 
As máscaras foram importantes durante a pandemia. Neste momento, no entanto, o uso generalizado 

de máscaras não é mais necessário. Isso se deve a muitos fatores, incluindo a disponibilidade de vacinas 

e tratamentos.  

Com o fim da Emergência de Saúde Pública do COVID-19, a Mass General Brigham encerrará o uso 

generalizado de máscaras em todos os nossos hospitais, clínicas e outras unidades a partir de 12 de 

maio de 2023.  

Pacientes que tiverem consulta presencial antes de sexta-feira, 12 de maio de 2023, devem continuar 

usando máscara. 

Perguntas Frequentes 

 

Por que a obrigatoriedade da máscara está sendo suspensa na Mass General Brigham?  

Neste momento, estamos mudando nossa resposta ao vírus COVID-19. Essa mudança se deve a muitos 

fatores, incluindo: 

• Disponibilidade de vacinas 

• Imunidade generalizada, tanto por vacinas quanto por infecção natural 

• Variantes do vírus menos graves 

• Acesso ao tratamento eficaz contra COVID-19 

Massachusetts e New Hampshire anunciaram o fim de seus estados de emergência COVID-19 e 

mandatos de máscara. O CDC também mudou suas diretrizes sobre o uso de máscaras em ambientes de 

saúde. Suas atualizações afirmam: "Quando os níveis de transmissão comunitária da COVID-19 não são 

altos, as unidades de saúde podem optar por não exigir o uso generalizado (uso de máscara).”  

 

Prefiro usar máscara nas minhas consultas. Posso continuar a usar máscara? 

Sim. As máscaras continuarão disponíveis em nossas unidades. Nossa máscara pode ser usada sozinha 

ou sobre sua máscara que você traz de casa. Você pode retirar uma máscara de nossos postos de 

higiene.  

 

Devo usar máscara se tiver sintomas? 

Sim. Os pacientes são obrigados a usar máscara se:  

• Tiverem febre ou outros sintomas semelhantes aos da gripe  

• Tiverem uma infecção COVID-19 conhecida e estarem em seu período de isolamento  

• Tiverem uma exposição conhecida à COVID-19 nos últimos 10 dias.  
 
Se você atender a qualquer um dos critérios acima antes de uma consulta presencial, entre em contato 
com o consultório do seu médico. Eles podem aconselhá-lo sobre os próximos passos. 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html


 
 

O que significa quando um funcionário (como um médico, enfermeiro ou recepcionista) usa uma 

máscara? Eu gostaria de saber o porquê. 

Nossas políticas não exigem mais que os funcionários usem máscara o tempo todo. No entanto, há 

momentos em que as máscaras são usadas de acordo com nossas políticas. Um funcionário não precisa 

explicar por que está usando máscara.  

 

Se eu quiser usar uma máscara que trago de casa, por que eu também tenho que usar uma máscara 

da Mass General Brigham por cima? 

Ao usar uma de nossas máscaras por cima de sua máscara doméstica, isso nos ajuda a saber que a 

máscara que você está usando é limpa e eficaz. Obrigado pela compreensão. 

 

Será que um dia precisaremos usar máscaras novamente? 

No futuro, pode haver circunstâncias em que nossas políticas sejam atualizadas para incluir o uso de 

máscaras de modo direcionado ou mais amplo. Nossos especialistas continuarão a reavaliar nossas 

políticas, como fizeram durante a pandemia, e farão os ajustes necessários. Manteremos os pacientes 

informados sobre quaisquer alterações.  
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