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O Impacto da Utilização de Máscaras nas Crianças 
 
O presente documento surge no âmbito da solicitação de parecer à Ordem dos Psicólogos Portugueses 
(OPP), a propósito da utilização de máscaras pelas crianças, no âmbito da pandemia COVID-19, pela 
Direcção-Geral da Saúde.  
 
O uso de máscaras no âmbito da pandemia COVID-19 faz parte de uma abordagem baseada na 
avaliação do risco e de um conjunto de medidas de Saúde Pública que têm como objectivo prevenir e 
controlar a transmissão do vírus SARS-CoV-2. As evidências científicas apontam no sentido da 
eficácia desta medida, sobretudo se implementada em conjunto com outras, como o distanciamento 
físico, a etiqueta respiratória e a higiene das mãos. 
 
Especificamente no caso das crianças, as evidências científicas sobre o uso de máscaras são 
limitadas, nomeadamente no âmbito da pandemia COVID-19. Alguns estudos (que avaliaram a 
eficácia da utilização de máscaras em situações de poluição do ar ou do vírus influenza, por exemplo) 
concluem que a aceitabilidade da utilização de máscaras, nas crianças, é altamente variável e pode 
decrescer ao longo do tempo. Em termos gerais, a conformidade com o uso consistente de máscara 
é baixa, sobretudo em crianças com menos de 15 anos de idade (Uchida, Kaneko, Hidaka, et al., 2016). 
 
Os poucos estudos que existem centram-se, sobretudo, no cumprimento da utilização da máscara. 
Por exemplo, Mauritzson-Sandberg (1991) investigou um grupo de 40 crianças entre os 7 e os 10 anos, 
concluindo que 50% interrompeu a utilização da máscara ao final de 1,5 a 3,5 horas. O aborrecimento 
parece ter tido um papel importante no abandono da máscara, provavelmente por interferir com o 
processo de comunicação. Smart, Horwell, Smart e Galea (2020) realizaram um estudo piloto no qual 
três grupos de 24 crianças experimentaram usar 3 máscaras diferentes (contra a poluição do ar). 
Concluíram que a percepção das crianças relativamente à utilização de máscaras era afectada 
sobretudo pelo design da máscara, o calor que provocava e a respirabilidade. Já durante a pandemia 
de COVID-19, Chen, Ran, Liu, Hu, Du e Tan (2020) concluíram que apenas 51,6% das crianças de 
primeiro ciclo, em Wuhan (China), demonstravam um comportamento adequado de utilização de 
máscara. 
 
Face à inexistência de evidências científicas contundentes no que diz respeito aos impactos 
psicológicos da utilização de máscaras por crianças, consideramos que equacionar a sua utilização 
implica avaliar, para além das dimensões práticas (por exemplo, capacidade das crianças para usarem 
e manusearem correctamente a máscara) e associadas aos riscos para a Saúde Física (por exemplo, 
eficácia das máscaras na protecção das crianças e dos outros contra a COVID-19), o potencial impacto 
das dimensões psicológicas e emocionais que a utilização de máscaras acarreta, nomeadamente nas 
crianças. 
 
A forma como as crianças reagirão e lidarão com a utilização de máscaras será diversa e dependerá 
das suas características pessoais e do contexto social e de relações de proximidade nos quais 
estiverem inseridas, bem como da sua compreensão e capacidade para cumprir as regras de 
utilização. É possível que algumas crianças aceitem tranquilamente a utilização da máscara e que esta 
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lhes transmita sentimentos positivos de segurança protecção e conforto. E que outras reajam com 
intolerância, sensação de isolamento, medo e ansiedade (Forgie, Reitsma, Spady & Wright, 2009). 
 
É também de referir que a capacidade de utilização de máscaras será substancialmente diferente 
consoante a idade/capacidades funcionais das crianças. Por exemplo, crianças em idade pré-escolar 
ou crianças do primeiro ciclo terão níveis de autonomia, compreensão, controlo motor e consciência 
social diferentes. 
 
A observação empírica indica-nos que as máscaras podem dificultar o processo de comunicação. Ter 
a boca tapada não é o cenário ideal para uma boa comunicação. O ser humano depende do 
comportamento não-verbal para se expressar e comunicar com os outros e, em muitas situações, a 
comunicação não-verbal explica a maior parte da informação que compreendemos numa troca social 
(particularmente no caso das crianças, cujo nível de linguagem verbal pode ainda não permitir a 
expressão de emoções). Todavia, mesmo em circunstâncias normais, as expressões faciais fazem parte 
de um conjunto de “pistas visuais” que utilizamos para “ler” e compreender o outro e que incluem, 
entre outras, os gestos, a linguagem corporal, as palavras ou a prosódia. Todos estes elementos se 
conjugam para transmitirmos uma mensagem e uma intenção. Isto significa que, ainda que as 
expressões faciais (incluindo a boca, que ocupa um lugar de destaque na expressão facial) sejam 
fundamentais neste processo, recorremos a outros sinais para comunicar e interagir com os outros 
(Kret, 2015; Cowen, Sauter, Tracy & Keltner, 2019). Ou seja, a utilização de máscaras pode interferir 
com a comunicação e a “leitura emocional” do outro, mas não nos impede de comunicar, interagir e 
compreender. 
 
No caso das crianças mais novas, é necessário sublinhar que estas dificuldades podem acentuar-se, 
uma vez que as crianças estão mais dependentes da observação das faces dos adultos e dos pares 
para aprenderem a interpretar e a significar a realidade, bem como para desenvolverem a linguagem. 
A utilização de máscaras e a interacção com adultos de referência (pais, cuidadores, educadores, 
professores) de máscara, pode aumentar a ansiedade, a desconfiança, a percepção de insegurança 
e os medos de algumas crianças (Forgie, Reitsma, Spady & Wright, 2009). Algo semelhante pode 
acontecer relativamente à interacção com os pares, se também eles tiverem de usar máscara, 
dificultando processos desenvolvimentais essenciais de socialização e relação com os pares. 
Todavia, tal como os adultos, também as crianças mais novas podem recorrer a outras “pistas” para 
desenvolver as suas competências de comunicação e interacção (nomeadamente, o tom de voz, a 
linguagem corporal, os olhos e o olhar, etc.) (Widen, 2013). E nem todas as crianças se sentirão 
ansiosas ou receosas perante a utilização de máscaras (Forgie, Reitsma, Spady & Wright, 2009). 
 
É necessário ainda sublinhar que o processo de desenvolvimento durante a infância demonstra ser 
plástico e flexível. As crianças revelam grande capacidade de adaptação, mesmo quando 
confrontadas com situações adversas. Sobretudo quando os adultos que as rodeiam as apoiam e 
ajudam a lidar com as situações mais difíceis e desconhecidas, quando as regras são estáveis e 
adequadamente comunicadas e existe capacidade para serem cumpridas. 
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RECOMENDAÇÕES PARA DECISORES 
 
Neste sentido, e considerando a existência de evidências científicas limitadas acerca das 
vantagens/desvantagens da utilização de máscaras pelas crianças, o processo de tomada de decisão 
sobre a sua utilização deve priorizar a Saúde (não só física, mas também psicológica), o 
desenvolvimento saudável e o Bem-estar das crianças. Na criação de normas ou orientações é 
imprescindível considerar a necessidade de equilíbrio entre as medidas sanitárias, essenciais ao 
controlo epidemiológico, e os impactos emocionais dessas mesmas medidas. 
 
Sempre que se considerem existir situações que imponham a recomendação de utilização de 
máscara pelas crianças, no âmbito da pandemia COVID-19, os benefícios da sua utilização, devem 
ser ponderados em função dos potenciais malefícios para a Saúde, o Bem-estar e o desenvolvimento 
das crianças, incluindo a viabilidade prática da sua utilização, os desconfortos físicos e psicológicos 
que possa causar, bem como as preocupações ao nível do impacto no processo de comunicação (com 
os cuidadores e pares).  
 
É também necessário considerar a idade da criança, as suas idiossincrasias (incluindo necessidades 
educativas específicas, problemas no desenvolvimento, condição de saúde ou factores de 
vulnerabilidade) e os contextos socioculturais nos quais está inserida (nomeadamente, no que diz 
respeito às crenças, comportamentos e normas culturais que influenciem as interacções sociais). É 
imperativo equacionar a equidade e igualdade no acesso às máscaras e à informação sobre a sua 
correcta utilização. E, por último, pesar a possibilidade de apoio e supervisão de um adulto e de 
outros recursos para prevenir a transmissão do vírus. 
 
Em contexto escolar, o uso de máscaras pelas crianças deve ainda ter em conta o potencial impacto 
nos processos e resultados de aprendizagem, bem como nos processos de transição e adaptação 
(por exemplo, o impacto na relação com o Professor, na capacidade de concentração ou no 
estabelecimento de novas relações entre pares). 
   
Importará ainda considerar que os potenciais efeitos negativos das diversas medidas sanitárias, 
aplicadas às crianças/jovens e aos estabelecimentos escolares devem ser equacionados juntamente 
com as consequências negativas do encerramento de escolas (nomeadamente o acentuar de 
desigualdades e vulnerabilidades sociais) como medida de prevenção ou devido a surtos de infecção 
nos estabelecimentos educativos ou comunitários. 
 
No caso de, apesar da consideração destes impactos, vir a ser recomendada a utilização de máscaras 
pelas crianças com menos de 10 anos, julgamos essencial garantir um período de adaptação e 
informar e apoiar Pais e Cuidadores, Educadores e Professores sobre como comunicar e abordar 
junto das crianças esta temática, criando condições para uma relação positiva com a necessidade de 
utilizar máscaras. 
 
A utilização de máscaras pelas crianças deve ser explicada como sendo um comportamento pró-saúde 
e pró-social que permite às crianças cuidar não só delas próprias, mas também dos outros. É de evitar 
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focar a comunicação sobre máscaras na doença, no vírus, no mal-estar físico ou na morte. A 
comunicação verbal e a tolerância devem ser reforçadas. As crianças devem ser incentivadas a falar e 
a expressar os seus sentimentos face à utilização de máscara. 
 
Por último, reforçamos a necessidade de considerar os impactos emocionais e psicológicos na 
aplicação de qualquer medida sanitária, nomeadamente, a crianças e jovens. 
 
Reforçamos a disponibilidade da OPP para continuar a ser um parceiro activo da Direcção-Geral da 
Saúde, contribuindo com comunicação e partilha de informação e conhecimento da Ciência 
Psicológica, no sentido de ultrapassar o enorme desafio com o qual nos confrontamos, promovendo 
a Saúde e o bem-estar da população. 
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