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Protocolo de estratégias de prevenção para o retorno às 

atividades escolares presenciais regulares.   

“ORIENTAÇÕES PARA PAIS, RESPONSÁVEIS, CUIDADORES E ALUNOS”. 

A COVID-19 ainda é uma ameaça à Saúde Coletiva, medidas de proteção ainda 

devem ser incentivadas. 

É sempre oportuno lembrar que a forma prioritária da transmissão da COVID-19 

ocorre principalmente pelo contato direto entre um indivíduo infectado e outro 

susceptível. Desta maneira, o controle da doença passa por limitar o contato 

próximo¹ entre pessoas, quebrando as cadeias de transmissão do vírus². Por outro 

lado, lembramos que a contaminação por meio de contato por superfícies foi 

considerada secundária e menos significativa pelo CDC (2021). 

Toda e qualquer atividade presencial, deve ser balizada por essas estratégias.  

É dever de toda comunidade escolar, inclusive de pais, responsáveis e cuidadores 

cobrar a aplicação de tais estratégias. 

Os alunos deverão ter lugares fixos para assistirem às aulas. Recomenda-se a 

criação de um “mapa de lugares” ou “mapa de carteiras”; 

 

Estratégias de prevenção em ambientes escolares: 

➢ Uso universal e correto de máscaras cobrindo boca e nariz. 

➢  Lavagem das mãos 

➢ Limpeza e manutenção frequente das instalações; 

➢ Sanitização das instalações; 

➢ Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena 

➢ Vacinação da população elegível, em especial trabalhadores da educação e 

quando disponível a vacinação de adolescentes entre 12 a 17 anos. 

Pessoas que foram totalmente vacinadas contra o COVID-19 têm menos 

probabilidade de ter uma infecção assintomática ou transmitir o COVID-19 a outras 

pessoas do que as pessoas que não foram totalmente vacinadas. 

Vacinação é atualmente a principal estratégia de prevenção de saúde pública, nas 

escolas e em outros ambientes, para o combate à pandemia da COVID-19. 

O retorno às atividades escolares presenciais é obrigatório, exceto àqueles 

estudantes com condições de saúde de maior fragilidade à COVID-19, mesmo com 
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o ciclo vacinal completo, comprovada com relatório médico para permanecer em 

atividades remotas.  

Crianças e adolescentes ainda que vacinadas e apresentem uma das condições 

abaixo, devem aguardar o retorno às atividades presenciais após aumento 

cobertura populacional, sinalizado/anunciado pela Secretária de Estado de Saúde, 

ou até que seu médico aconselhe o contrário (a critério de julgamento médico):  

 

Imunocomprometidos ou imunodeprimidos:  

● pessoas que convivem com o HIV e estão em AIDS,  

● pessoas recebendo quimioterapia para câncer (neoplasia);  

● pessoas com cânceres hematológicos (leucemia linfocítica crônica, por exemplo); 

 ● pessoas recebendo células-tronco ou transplantados de órgãos, 

 ● pessoas recebendo hemodiálise; 

 ● pessoas que usam certos medicamentos que podem minimizar a resposta imune 

à vacinação (por exemplo, micofenolato, rituximabe, azatioprina, anticorpos 

monoclonais anti-CD20, inibidores da tirosina quinase Bruton). 

 

Recomendações específicas a serem seguidas por pais, responsáveis e 

cuidadores:  

• É necessário a monitorização da saúde do seu filho, assim como a realizar a 

higienização frequente dos materiais levados para a escola e aqueles que retornam 

da escola; 

 • Ensine etiqueta respiratória, boas práticas de uso de máscaras e a higienização 

das vias respiratória às crianças e adolescentes, bem como explique a necessidade 

de evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com 

superfícies ou com outras pessoas 

 • Incentive a lavagem de mãos em ambiente escolar e em casa explicando a 

importância da higienização correta das mãos quando isso ocorrer; 

• Oriente as crianças e adolescente a não cumprimentar pessoas fora do seu 

convívio domiciliar com aproximação física (como beijos, abraços, apertos de mão 

ou qualquer outro tipo de toque);  
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• O aluno deverá ser afastado das atividades presenciais, mesmo estando 

assintomático, caso seja contato próximo de caso suspeito ou confirmado. 

 • Assegure que a máscara esteja em condições de uso (limpas, secas e sem 

rasgos), deve-se ainda ter tamanho adequado ao rosto da criança e adolescente 

cobrindo completamente nariz e boca; 

 • Ensine a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com 

preparação alcoólica a 70% (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-

as juntas até que se sintam secas), antes da colocação da máscara; 

 • Higienize as mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos (entre os 

dedos, no dorso e na parte interna das mãos), especialmente após ida ao banheiro, 

antes de entrar na sala de aula, antes de comer e depois de assoar o nariz, tossir 

ou espirrar; secar as mãos com toalhas de papel; 

 • Não envie brinquedos às escolas. 

Identificação de casos suspeitos, surtos e suspenção das aulas.  

No caso de Identificação de caso suspeito no ambiente escolar, o gestor apoiado 

pelos colaboradores deve: 

• Estabelecer uma interlocução com Unidade Básica de Saúde (UBS) de referencia 

da escola, para encaminhar os alunos e funcionários com sintomas de COVID-19.  

• Ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal, tanto na 

entrada da escola como durante o período em que estiver em sala de aula, a escola 

deve acionar os pais e responsáveis, orientando que esse estudante deve 

comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outro serviço de saúde; 

• Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas respiratórios na instituição 

de ensino. O aluno deve aguardar, até a chegada dos pais ou responsáveis, em 

sala isolada, ventilada naturalmente e segura, de máscara. 

 

 

• As autoridades locais de saúde devem ser notificadas imediatamente, e a equipe 

da APS de referência da escola deve ser comunicada. Em situação de caso 

confirmado, os profissionais e a comunidade escolar devem ser informados, e as 

atividades escolares devem ser reavaliadas; 
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• Se detectado um caso suspeito ou confirmado, todos os contatos próximos devem 

ser afastados durante o prazo de 14 dias. 

Observação: 

Esses procedimentos foram orientados conforme protocolos do 6ª Versão do 

Protocolo Sanitário de Retorno ás Atividades Escolares Presenciais Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) – out de 2021 poderá ser alterado de 

acordo com a evolução dos casos de /COVID-19. 

Passa Quatro-MG, 04 de novembro de 2021. 

 

 

João Bosco Mendes da Costa 
Secretaria Municipal da Saúde 
Setor de Vigilância Sanitária 

 
 

 

 

 

 


