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APRESENTAÇÃO
A tomada de decisões sobre a reabertura segura das escolas exige uma 
articulação entre diversos setores, principalmente os da educação e da saú-
de. Assim sendo, a integração e a articulação das redes de educação e de 
saúde, por meio de ações conjuntas do Sistema Único de Saúde (SUS) e das 
redes públicas de ensino, devem ser capazes de promover a elaboração de 
diferentes protocolos e fluxos para a vigilância da Covid-19 e a garantia da 
segurança de estudantes, professores e funcionários no ambiente escolar, 
assim como a conexão com suas famílias e o ambiente doméstico.    

Nesse sentido, este guia busca orientar gestores nas áreas da educa-
ção e da saúde para a avaliação da situação da pandemia da Covid-19 em 
seu estado e em seu município, a fim de que possam planejar e promover 
a reabertura segura das escolas. Esta ferramenta de consulta, baseada 
em um marco teórico da Organização Mundial da Saúde (OMS)1, adaptada 
e revisada para a realidade brasileira, e ao mesmo tempo compreensível 
para o público em geral, apresenta conceitos e procedimentos que auxi-
liam a interpretar os principais indicadores de monitoramento epidemio-
lógico da Covid-19. Dessa forma, os gestores podem tomar decisões sobre 
como organizar a reabertura, com base em evidências.  

VOCÊ SABIA? 
A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica 
permanente para profissionais da saúde, que têm a responsabilidade de 
decidir sobre a execução de ações de promoção da saúde e de controle 
de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações 
atualizadas segundo especificidades geográficas, populacionais e culturais. 

O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) é composto por 
instituições dos setores público e privado, componentes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) que, direta ou indiretamente, notificam doenças e agravos, 
prestam serviços a grupos populacionais ou orientam a conduta a ser tomada 
para o controle de doenças e para a promoção da saúde pública.

 
1 WHO. Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (Considera-
ções sobre a implementação e o ajuste de medidas socais e de saúde pública no contexto da Covid-19, em tradução livre). 2020. 
Disponível em: ‹https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-
-context-of-covid-19-interim-guidance›

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
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Nesse contexto, é recomendável que exista um fluxo permanente de 
comunicação entre as escolas e as Unidades Primárias de Saúde de re-
ferência em cada território, para o encaminhamento de casos suspeitos 
de síndrome gripal ou Covid-19 em meio a alunos, professores e outros 
funcionários, bem como para o planejamento de ações integradas de pro-
moção da saúde e de prevenção da Covid-19. Os setores da educação e da 
saúde devem trabalhar simultaneamente, e de maneira coordenada, para 
garantir e proteger o direito de todas as crianças e de todos os adolescen-
tes a educação, saúde e segurança, conforme estabelecido na Convenção 
sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Com esse propósito, o UNICEF desenvolveu este guia para reforçar a 
importância da reabertura segura das escolas. Sabemos que essa decisão 
depende de vários fatores e informações que devem ser considerados pe-
las pessoas responsáveis pela gestão nas áreas da educação e da saúde, 
além de outros setores da sociedade.

Assim sendo, os objetivos destas orientações são:

1)  Apresentar indicadores e fontes de dados validados para avaliação 
da situação local da pandemia da Covid-19;

2)  Sugerir a utilização de uma matriz de classificação do nível de trans-
missão da Covid-19 e da capacidade de resposta dos serviços de saú-
de como uma das ferramentas e recomendações específicas sobre a 
tomada de decisões para a reabertura segura das escolas; e 

3)  Apresentar outros documentos e protocolos que auxiliam as pesso-
as responsáveis pela gestão e pelas atividades técnicas na tomada 
de decisões sobre a reabertura segura das escolas, assim como 
sobre a elaboração de estratégias de suporte.
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A IMPORTÂNCIA DA  
REABERTURA DAS ESCOLAS
É evidente o impacto que o fechamento das escolas tem sobre a aprendiza-
gem, o bem-estar e a saúde geral das crianças e dos adolescentes. Quanto 
mais tempo as crianças e os adolescentes permanecerem fora da escola, 
principalmente aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabi-
lidade, menor será a probabilidade de retornarem. Segundo dados da Pnad 
Covid-192, em outubro de 2020, 3,8% das crianças e dos adolescentes de 6 
a 17 anos (1,38 milhão) já não frequentavam mais a escola no Brasil – seja 
com aulas remotas ou presenciais. O dado é superior à média nacional de 
2019, que foi de 2%. Além disso, 11,2% dos estudantes que diziam estar fre-
quentando a escola não haviam recebido nenhuma atividade escolar, e não 
estavam em férias (4,12 milhões). Assim, estima-se que mais de 5,5 milhões 
de crianças e adolescentes tiveram negado seu direito à educação em 2020.

Situações de crises e emergências podem agravar a condição de vul-
nerabilidade socioeconômica de muitas famílias, o que pode levar a um au-
mento dos índices de abandono e evasão escolar, maior exposição a violên-
cia doméstica, física e sexual, maior risco de gravidez na adolescência, e 
interrupção de serviços essenciais, como vacinação, alimentação escolar, 
apoio à saúde mental e psicossocial, e proteção integral à criança e ao ado-
lescente. Apesar dos esforços para organizar atividades remotas para conti-
nuidade das aprendizagens, milhões de crianças e adolescentes não foram 
alcançados, perderam o vínculo com a escola e correm o risco de abandonar 
a educação definitivamente. 

2 Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad Covid-19, 2020.

https://www.unicef.org/brazil/relatorios/enfrentamento-da-cultura-do-fracasso-escolar
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/enfrentamento-da-cultura-do-fracasso-escolar
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A longo prazo, a interrupção das práticas educacionais impacta pro-
fundamente o desenvolvimento de uma geração, acarretando o aumento 
das desigualdades e dos contrastes sociais. Nesse sentido, os governos 
e seus parceiros devem trabalhar simultaneamente para promover e sal-
vaguardar o direito de todas as crianças a educação, saúde e segurança, 
conforme estabelecido na Convenção sobre os Direitos da Criança. A de-
cisão sobre a reabertura das escolas deve ser orientada pelo melhor inte-
resse das crianças e dos adolescentes, bem como pela análise da situação 
de saúde local. A decisão deve ser tomada em conjunto pelas partes inte-
ressadas em cada estado e em cada município. 

Em qualquer emergência ou crise humanitária, as escolas devem ser as 
últimas a fechar e as primeiras a reabrir. O fechamento das escolas somente 
deve ser considerado quando não houver outras alternativas. É fundamental 
empreender todos os esforços necessários para que as escolas de educação 
básica reabram em segurança no início deste ano escolar. É um momento-cha-
ve que não podemos deixar passar. A forma da reabertura precisa ser adaptada 
à situação local, e pode incluir elementos de educação híbrida, uma mistura de 
educação presencial e não presencial, rodízio de estudantes em grupos peque-
nos, etc, como sugerido nos protocolos que o UNICEF já coloca à disposição. É 
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imprescindível envolver nessa decisão os professores e os demais profissionais 
da educação, os estudantes, seus familiares e a comunidade escolar.3

Para tanto, de acordo com o Marco de ação e recomendações para a 
reabertura de escolas4, planejar a reabertura segura das escolas significa 
preparar-se com as políticas, os procedimentos e os planos de financiamento 
estratégicos necessários para melhorar a escolaridade, com foco em opera-
ções seguras, incluindo o fortalecimento de práticas de ensino híbrido. Já outra 
parte do processo de abertura consiste em adotar abordagens proativas para 
reintegrar crianças vulneráveis que estão fora da escola, investir em água, sa-
neamento e higiene para mitigar riscos, e concentrar-se em programas de re-
cuperação para compensar o tempo de aprendizagem perdido. Com as escolas 
abertas, é preciso monitorar de forma ativa os indicadores de saúde, expandin-
do o foco para o bem-estar e a proteção. É preciso fortalecer metodologias que 
adaptem a educação híbrida para ensino e aprendizagem combinados, incluin-
do o conhecimento sobre transmissão e prevenção da infecção.

3 UNICEF. Carta aberta aos prefeitos e prefeitas dos municípios brasileiros, 2021. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/
comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-que-priorizem-reabertura-segura-das-escolas
4 UNICEF Brasil, UNESCO, Banco Mundial e Programa Mundial de Alimentos. Marco de ação e recomendações para a reabertura 
de escolas. Abril 2020. Disponível em: ‹https://www.unicef.org/brazil/media/8761/file/marco-de-acao-e-recomendacoes-para-a-
-reabertura-de-escolas.pdf›

https://www.unicef.org/brazil/media/8761/file/marco-de-acao-e-recomendacoes-para-a-reabertura-de-escolas.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/8761/file/marco-de-acao-e-recomendacoes-para-a-reabertura-de-escolas.pdf
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O QUE DEVE SER CONSIDERADO 
PARA UMA REABERTURA SEGURA?
A análise de informações para a tomada de decisões sobre a adoção de me-
didas para a reabertura das escolas deve ser considerada em dois níveis: 
Ambiente escolar e Nível Macrorregional. Estas dimensões de análise são 
complementares e requerem coordenação oportuna e simultânea.

INFORMAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS NO AMBIENTE ESCOLAR

No nível do Ambiente Escolar, é fundamental que as pessoas respon-
sáveis pela gestão da educação estejam alinhados com a Unidade de Básica 
de Saúde de referência da escola para a organização de fluxos rápidos para 
identificação e encaminhamento de pessoas (estudantes e profissionais) com 
suspeita de síndrome gripal ou Covid-19. É fundamental que os profissionais 
da escola sejam orientados sobre como identificar casos suspeitos da doença 
e como encaminhá-los rapidamente para avaliação médica. Para isso, reco-
menda-se a organização de treinamentos e atividades de orientação não só 
para os profissionais das escolas, mas também para os alunos. 

Em documento oficial (Orientações para retomada segura das ativi-
dades presenciais nas escolas de educação básica no contexto da pande-
mia da covid-195), o Ministério da Saúde  recomenda que, 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 
5BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para retomada segura das atividades presenciais nas escolas de educação básica no 
contexto da pandemia da covid-19. Disponível em ‹https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-pa-
ra-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf›

https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-para-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-para-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-para-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
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acionar os pais/responsáveis, orientando para que esse estudante compa-
reça a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Uma vez identificado um caso 
suspeito de Covid-19 em alguém que esteve na escola, as autoridades locais 
da área da Saúde devem ser notificadas imediatamente, e a equipe da UBS 
de referência da escola deve ser comunicada.

Havendo um caso confirmado,  os profissionais da Educação, da Saúde e a comunidade 
escolar devem ser informados, e as atividades escolares devem ser reavaliadas.

INFORMAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS REGIONALMENTE

No nível macrorregional (estadual/municipal), as Medidas Sociais e 
de Saúde Pública (MSSP) são fundamentais para reduzir a transmissão da 
Covid-19 e o número de casos graves e de óbitos. A decisão de adotar tais 
medidas deve ser baseada na situação da pandemia de Covid-19 no terri-
tório e na capacidade do Sistema de Saúde para atender a essa demanda, 
mas deve considerar também os efeitos dessas medidas sobre o bem-es-
tar geral da sociedade.

A escolha dos indicadores ideais para a tomada de decisões sobre as 
MSSP depende de dois fatores: periodicidade e disponibilidade. Ou seja, infor-
mações-chave a serem coletadas devem ser definidas, e uma rede de vigilân-
cia e de registro dessas informações devem ser coletadas e disponibilizadas. 
É igualmente fundamental que tais informações sejam coletadas de forma 
padronizada, permitindo comparar diferentes regiões e populações afetadas, 
e assim definir prioridades.

VOCÊ SABIA? 
O Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias foi criado em 2000 para o monitoramento da 
circulação dos vírus influenza (vírus da gripe) no país, a partir de uma rede de Vigilância Sentinela 
de Síndrome Gripal (SG). Em 2009, com a pandemia pelo vírus Influenza A (H1N1), foi implantada 
a vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e, a partir de então, o Ministério da 
Saúde (MS) vem fortalecendo a vigilância de vírus respiratórios. É importante ressaltar que 
a vigilância dos vírus respiratórios de relevância em saúde pública possui uma característica 
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dinâmica, devido ao potencial de alguns vírus de causar epidemias e/ou pandemias, motivo que 
justifica as constantes atualizações do Guia de Vigilância Epidemiológica. Assim sendo, este 
documento visa garantir a manutenção do sistema de monitoramento existente no país, com 
ênfase na Covid-19, tendo em vista o atual cenário pandêmico.  (Link para o documento) 

No Brasil, os dados de monitoramento da Covid-19 coletados, que são 
publicados e disponibilizados diariamente para todos os municípios, são: 
(i) número de casos novos e acumulados; e (ii) número de óbitos novos e 
acumulados. Recomenda-se que os dados pesquisados venham de fonte 
confiável, fornecidos pelo Ministério da Saúde6 e pelas Secretarias da Saú-
de, tanto municipais quanto estaduais. Os números de casos confirmados 
e de óbitos pela Covid-19 são contabilizados dia após dia. Dispondo dessas 
informações, algumas das dúvidas dos profissionais da Saúde são: 

• Que níveis de transmissão da Covid-19 são considerados baixos? 
• O Sistema de Saúde local possui capacidade para atender à deman-

da local de casos de Covid-19?
Algumas ferramentas matemáticas são necessárias para que as res-

postas a essas perguntas sejam fiéis à nossa realidade atual. A partir dos 
dados obtidos, são calculados indicadores que fornecem uma base para 
orientar a adoção de medidas sociais e de saúde pública, devendo ser inter-
pretadas como sugestões e adaptadas aos contextos locais. São descritos 
a seguir três indicadores importantes para a compreensão da dinâmica da 
tomada de decisões no contexto da pandemia da Covid-19.

MÉDIA MÓVEL 

A média móvel permite analisar se o número de casos confirmados e 
o número de óbitos causados pela Covid-19 nas duas últimas semanas têm 
aumentado ou diminuído, de acordo com o mesmo intervalo de tempo das 
semanas anteriores. Ou seja, a média móvel é calculada somando-se o nú-
mero de casos ou óbitos dos 14 dias anteriores e dividindo esse resultado 
por 14 (que é o número de dias considerado). Esta medida é importante, pois 
sabe-se que os sistemas de vigilância e registro de casos sofrem significati-
vas flutuações da capacidade ao longo de uma semana. Por exemplo: finais 
de semana tendem a ter menor registro de casos, devido a fatores como me-

6 Portal Covid-19 no Brasil: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html

https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-para-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
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nor busca por serviços e menos profissionais disponíveis. Em compensação, 
nos primeiros dias da semana existe um pico de registros. Assim sendo, o 
cálculo da média móvel permite que essas flutuações sejam controladas.

Calculada a média móvel dos últimos 14 dias – ou seja, descobrindo qual 
é a média de casos e óbitos ocorridos nesse período –, esse número pode ser 
comparado diariamente de forma controlada, e é possível observar se vem 
aumentando, se permanece estável ou se está diminuindo, e se a transmissão 
encontra-se acima do nível considerado seguro segundo a OMS. 

No portal “Covid-19 no Brasil”, o Ministério da Saúde do Brasil disponi-
biliza a média móvel diária calculada para 14 dias. Esses dados são atualiza-
dos diariamente.

TAXAS DE INCIDÊNCIA E MORTALIDADE

As taxas de incidência e de mortalidade por 100 mil habitantes são 
medidas epidemiológicas utilizadas para comparar o número de casos e 
de óbitos ocorridos em um período de tempo em duas populações de ta-
manhos diferentes. Dessa forma, os profissionais da Saúde podem compa-
rar, por exemplo, grandes capitais, com milhões de habitantes, com cida-
des pequenas, com poucos milhares de habitantes. Para tanto, a fórmula 
transforma os resultados de municípios com diferentes populações como 
se todos tivessem uma população de 100 mil habitantes. Para o cálculo 
das taxas de incidência e mortalidade por 100 mil habitantes, as seguintes 
fórmulas devem ser utilizadas:

Taxa de incidência = Nº de casos novos de Covid-19 em uma semana 
x 100.000 / População  

Taxa de mortalidade = Nº de óbitos novos de Covid-19 em uma 
semana x 100.000 / População  

No portal “Covid-19 no Brasil”, o Ministério da Saúde do Brasil dis-
ponibiliza também dados que servem de base para o cálculo das taxas de 
incidência e mortalidade. 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
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TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE COVID-19

A capacidade local de resposta à epidemia da Covid-19 é uma consi-
deração fundamental no momento de adaptar as MSSP. Os cuidados clíni-
cos e os serviços de saúde pública são dois domínios-chave que refletem 
a capacidade de se adaptar e de responder aos requisitos tanto do número 
de casos de Covid-19 como do ônus da doença em geral. É necessária 
uma capacidade suficiente de cuidados clínicos para tratar os casos de 
Covid-19, não só em regime ambulatorial como também em regime de in-
ternação, garantindo que o Sistema de Saúde não fique sobrecarregado e 
possa continuar a tratar outras doenças, particularmente durante os picos 
sazonais, como na temporada da gripe, e em períodos de rápido ou gran-
de aumento da transmissão de Covid-19. Em termos de saúde pública, a 
resposta baseia-se na capacidade do Sistema de Vigilância para detectar 
e responder às alterações na transmissão da Covid-19, e focaliza as prin-
cipais atividades, incluindo a detecção de casos, testes de diagnóstico e 
rastreamento de contatos. 

Da lista de 17 indicadores sugeridos pela Organização Mundial da 
Saúde para classificar a capacidade do Sistema de Saúde, o único indi-
cador amplamente disponível no Brasil é a taxa de ocupação de leitos de 
UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinadas à Covid-19 é um in-
dicador que vem sendo coletado amplamente pelas Secretarias da Saúde 
estaduais e municipais. No entanto, embora seja utilizado, este indicador 
ainda não é um dado coletado sistematicamente no Brasil pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica. Por esse motivo, é necessário que 
cada gestor busque tais informações nas páginas da internet referentes a 
cada estado e município. A Tabela 1 a seguir apresenta links para a busca 
de informações em cada estado sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI 
para Covid-19.   
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Tabela  – Fontes de informação sobre a ocupação de leitos de UTI

REGIÃO UF LINK

Norte

Acre http://covid19.ac.gov.br/monitoramento/leitos

Amapá http://painel.corona.ap.gov.br/leitos/

Amazonas http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/60/2

Pará https://www.covid-19.pa.gov.br/#/

Rondônia http://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/LeitosEvolucao

Roraima https://roraimacontraocorona.rr.gov.br/transparencia/

Tocantins http://integra.saude.to.gov.br/covid19/ConsolidadoLeitosCovid

Nordeste

Alagoas http://www.alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/

Bahia https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/

Ceará
https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/
indicadores-coronavirus/historico-internacoes-covid

Maranhão http://www.saude.ma.gov.br/boletins covid 19/

Paraíba
https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashbo-
ard/72/

Pernambuco
http://portal.saude.pe.gov.br/boletim-epidemiologico-co-
vid-19

Piauí
https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9 4161 4b5a 
9f2a 6f9be486e8f9/page/2itOB

Rio Grande  
do Norte

https://portalcovid19.saude.rn.gov.br/medidas/regularn-si-
tuacao-dos-leitos-do-rn/

Sergipe https://todoscontraocorona.net.br/

Sudeste

Espírito Santo
https://coronavirus.es.gov.br/painel-ocupacao-de-leitos-
-hospitalares

Minas Gerais https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel

Rio de Janeiro
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTYwZWQwMzEtOTlm-
NC00M2U2LTgwNDQtMzYyOTA0MTNlZTYwIiwidCI6ImZhMDN-
jNzUwLWM1ODUtNDYxMi1hMTIxLWE1ZjhjOTViNDZjMSJ9

São Paulo https://www.seade.gov.br/coronavirus/

Centro-Oeste

Distrito Federal
http://info.saude.df.gov.br/area tecnica/covid-leitos-publi-
cos-uti-gerais/

Goiás
https://extranet.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:corona-
virus:paineis:painel.wcdf/generatedContent

Mato Grosso http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/

Mato Grosso  
do Sul

http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-
-4612-808b-e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf-
13-61dfd0e3ef34/state/analysis

Sul

Paraná http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus Covid 19

Rio Grande  
do Sul

https://covid.saude.rs.gov.br/

Santa Catarina http://www.coronavirus.sc.gov.br/boletins/
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COMO ANALISAR OS DADOS  
DO SEU MUNICÍPIO
A decisão de introduzir, adaptar ou suspender as MSSP, ou de aumentar a 
capacidade do Sistema de Saúde deverá ser baseada em uma análise do 
nível de transmissão, da capacidade de resposta do Sistema de Saúde e de 
outros fatores contextuais. 

Com base na avaliação de todos esses fatores, deve ser atribuído um 
nível (nível situacional 0, 1, 2, 3 ou 4) para a situação da transmissão do vírus 
no local, o qual informa se as MSSP devem ser ajustadas, e como fazê-lo. A 
Tabela 2, abaixo, foi proposta pela Organização Mundial da Saúde como uma 
base a ser utilizada para este tipo de decisão:
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• NÍVEL SITUACIONAL 0: corresponde a uma situação sem qual-
quer transmissão conhecida de SARS-CoV-2 nos 28 dias ante-
riores. O Sistema de Saúde e as autoridades da área da Saúde 
Pública estão prontos para a resposta, mas não devem existir res-
trições às atividades diárias.

• NÍVEL SITUACIONAL 1: é uma situação na qual medidas bási-
cas para evitar a transmissão estão em vigor; ou, quando já na 
ocorrência de casos ou grupos de casos, a epidemia está sendo 
controlada por meio de medidas eficazes, com perturbações lo-
calizadas limitadas e transitórias na vida social e econômica. A 
OMS considera nível de transmissão muito baixa uma taxa de in-
cidência diária inferior a três casos para cada 100 mil habitantes 
e/ou taxa de mortalidade inferior a 0,15 morte diária para cada 
100 mil habitantes, medidas por média móvel de 14 dias. Neste 
nível, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 deverá 
estar abaixo de 75%

• NÍVEL SITUACIONAL 2: representa uma situação com baixa in-
cidência comunitária ou baixo risco de transmissão comunitária 
para além dos conglomerados de casos. Podem ser necessárias 
medidas adicionais para controlar a transmissão, porém as per-
turbações nas atividades sociais e econômicas ainda podem ser 
limitadas. A OMS considera para este nível situacional uma taxa 
de incidência diária entre três e sete casos para cada 100 mil ha-
bitantes e/ou taxa de mortalidade entre 0,15 e 0,30 morte diária 
para cada 100 mil habitantes, medidas por média móvel de 14 
dias. Neste nível, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Co-
vid-19 deverá estar abaixo de 75%.

• NÍVEL SITUACIONAL 3: é uma situação de transmissão comunitá-
ria com capacidade adicional limitada de resposta, e existe o ris-
co de sobrecarga no Serviço de Saúde. Pode ser necessária uma 
maior combinação de medidas para limitar a transmissão, gerir 
os casos e assegurar o controle epidêmico. A OMS considera para 
este nível situacional uma taxa de incidência diária entre sete e 20 
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casos para cada 100 mil habitantes e/ou taxa de mortalidade entre 
0,30 e 0,70 morte diária para cada 100 mil habitantes, medidas por 
média móvel de 14 dias. Neste nível, a taxa de ocupação de leitos 
de UTI para Covid-19 deverá estar abaixo de 90%.

.
• NÍVEL SITUACIONAL 4: corresponde a uma epidemia não controla-

da, em que a capacidade adicional de resposta do Sistema de Saúde 
é limitada ou inexistente, exigindo, portanto, medidas abrangentes 
para evitar a sobrecarga nos Serviço de Saúde e um excesso subs-
tancial de morbidade e mortalidade. A OMS considera para este nível 
situacional uma taxa de incidência diária superior a 20 casos para 
cada 100 mil habitantes e/ou taxa de mortalidade superior a 0,70 
morte diária para cada 100 mil habitantes, medidas por média mó-
vel de 14 dias. Serão considerados neste nível os locais com taxa de 
ocupação de leitos de UTI para Covid-19 superior a 90%.

É importante destacar que estes métodos para decisão não podem ser 
considerados isoladamente – ou seja, é fundamental que haja um processo 
de definição de estratégias de vigilância dentro das escolas a partir de uma 
parceria com o SUS que estabeleça um fluxo de encaminhamento e notifica-
ção, permitindo, assim, a tomada de decisão oportuna.  

Na Tabela 3 são apresentadas recomendações das principais MSSP a 
serem implementadas de acordo com os Níveis Situacionais de Saúde Local 
detalhados na Tabela 2.
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IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS 
COM BASE NA AVALIAÇÃO DO 
NÍVEL SITUACIONAL

A Tabela 3 fornece mais detalhes sobre quais tipos de medidas podem 
ser implementadas para cada nível situacional.

NÍVEL SITUACIONAL CONSIDERAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DE MEDIDAS POR NÍVEL SITUACIONAL

Nível Situacional 0: Nenhuma 
transmissão do SARS-CoV-2 
nos 28 dias anteriores. 
O Sistema de Saúde e 
autoridades públicas estão 
prontos para responder e não 
deve haver restrições nas 
atividades do dia a dia.

Critério: Sem transmissão

Neste nível, a Vigilância em Saúde deve garantir 
que qualquer novo caso seja detectado e gerencia-
do com a maior brevidade possível, mas não deve 
haver restrições às atividades diárias:

Os gestores devem considerar a implementação 
das seguintes medidas:
• Os indivíduos devem manter comportamentos 

preventivos de higiene: lavagem de mãos, eti-
queta respiratória, uso adequado de máscaras 
ao sair de casa, distanciamento físico e perma-
nência em casa, quando possível.

• Nenhuma restrição para o funcionamento das 
escolas. 

• Todas as escolas abertas (ou reabertas) e medi-
das de prevenção implementadas no ambiente 
escolar.
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Nível Situacional 1:  
Medidas básicas para 
prevenir a transmissão 
estão em vigor, ou quando 
já na ocorrência de casos ou 
grupos de casos, a epidemia 
está sendo controlada por 
meio de medidas eficazes, 
com interrupção transitória  
e limitada para a vida social  
e econômica.

Critérios: 
1. Taxa de incidência (100k) = 
<3
2. Taxa de mortalidade (100k) 
= <0,15
3. Taxa de ocupação UTI Co-
vid-19 = <75%

Neste nível, devem ser tomadas medidas especí-
ficas em relação aos casos e/ou grupo de casos. 
Devem ser reforçadas medidas individuais de pro-
teção, com impacto limitado nas atividades sociais 
e econômicas. 

Os gestores devem considerar a implementação 
das seguintes medidas:

• Os indivíduos devem manter comportamentos 
preventivos de higiene: lavagem de mãos, eti-
queta respiratória, uso adequado de máscaras 
ao sair de casa, distanciamento físico e perma-
nência em casa, quando possível.

• Evitar lugares fechados, lugares lotados e situ-
ações de contato próximo.

• Ambientes educacionais devem permanecer 
abertos, com adoção de medidas de segurança 
para limitar o risco de propagação.

Nível Situacional 2:  
Baixa incidência na 
comunidade ou risco de 
transmissão comunitária 
além dos grupos. Podem 
ser necessárias medidas 
adicionais para controlar 
a transmissão, porém as 
interrupções nas atividades 
sociais e econômicas ainda 
podem ser limitadas.

Critérios:
1. Taxa de incidência (100k) = 
> 3 e < 7 
2. Taxa de mortalidade (100k) 
= > 0,15 e < 0,30
3. Taxa de ocupação UTI 
Covid-19 = <75%

Neste nível, devem ser aplicadas medidas para li-
mitar o número de encontros presenciais na comu-
nidade, garantindo, ao mesmo tempo, que os servi-
ços possam permanecer abertos, com medidas de 
segurança em vigor. Pode ser necessário ampliar 
as Medidas Sociais e de Saúde Pública (MSSP) para 
controlar a transmissão. 

Os gestores devem considerar a implementação 
das seguintes medidas:  
• Os indivíduos devem manter comportamentos 

preventivos de higiene: lavagem de mãos, eti-
queta respiratória, uso adequado de máscaras 
ao sair de casa, distanciamento físico e perma-
nência em casa, quando possível.

• Evitar locais fechados e/ou lotados e situações 
de contato próximo.

• Ambientes educacionais devem permanecer 
abertos, com adoção de medidas de prevenção 
e controle de infecção.  
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Nível Situacional 3:  
Transmissão na comunidade 
com capacidade de resposta 
limitada e risco de sobrecarga 
no Serviços de Saúde. Poderá 
ser necessário implementar 
uma maior combinação 
de medidas para limitar a 
transmissão, gerenciar os 
casos e garantir o controle da 
epidemia.

Critérios:
1. Taxa de incidência (100k) = > 
7 e <20
2. Taxa de mortalidade (100k) = 
>0,30 e < 0,70
3. Taxa de ocupação UTI 
Covid-19 = <90%

Neste nível, é necessário um fortalecimento de to-
das as medidas sociais e de saúde e maior rigor 
para evitar restrições de circulação e outras medi-
das aplicadas no Nível 4. 

Todos os indivíduos devem reduzir seus contatos 
sociais, e pode ser necessário encerrar algumas 
atividades, permitindo que permaneçam abertos 
serviços essenciais e, em particular, as escolas. 

Além das medidas de resposta a emergência, de vi-
gilância, de prevenção individual e de comunicação 
de risco, os gestores podem considerar a imple-
mentação das seguintes providências:  
• Os indivíduos devem manter comportamentos 

preventivos de higiene: lavagem de mãos, eti-
queta respiratória, uso adequado de máscaras 
ao sair de casa, distanciamento físico e perma-
nência em casa, quando possível.

• Evitar locais fechados e/ou lotados e situações 
de contato próximo

• Escolas de educação infantil e de ensino fun-
damental e médio devem permanecer aber-
tas, com medidas adequadas de segurança 
e monitoramento, enquanto o contexto local 
permitir. Para o bem-estar geral das crianças, 
sua saúde e sua segurança, a continuidade da 
educação deve ser priorizada acima de todas as 
considerações e decisões relevantes. 

• Para mais informações e mais detalhes, aces-
se o “Marco de ação e recomendações para a 
reabertura de escolas”.4 https://www.unicef.org/
brazil/media/8761/file/marco-de-acao-e-reco-
mendacoes-para-a-reabertura-de-escolas.pdf
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Nível Situacional 4:  
Uma epidemia não controlada 
com limitada ou nenhuma 
capacidade adicional de 
resposta do sistema de 
saúde disponível, exigindo, 
assim, medidas extensivas 
para evitar a sobrecarga dos 
serviços de saúde e aumento 
da morbidade e mortalidade.

Critérios:
1. Taxa de incidência (100k) = 
>20
2. Taxa de mortalidade (100k) 
= > 0,70
3. Taxa de ocupação UTI 

Covid-19 = >90%

Neste nível, reduzir a transmissão na comunidade 
será um desafio, e poderão ser necessárias res-
trições de circulação mais rigorosas e outras me-
didas para reduzir significativamente o número de 
encontros presenciais.

Essas medidas devem ser limitadas geografica-
mente em cada território do município e, quando 
necessárias, devem ter duração limitada. 

Além das medidas de resposta a emergência e 
vigilância, de prevenção individuais e de comuni-
cação de risco, os gestores podem considerar a 
implementação das seguintes medidas:
• Os indivíduos devem permanecer em casa e li-

mitar o contato social com pessoas fora de casa. 
• A limitação do contato social na escola só deve 

ocorrer se não houver mais nenhuma possi-
bilidade de outras opções de continuidade da 
aprendizagem presencial. Nesse caso, devem 
ser implementadas estratégias híbridas de en-
sino, combinando aulas remotas e presenciais, 
limitando o número de pessoas presentes fisi-
camente no local. 

• Crianças de trabalhadores de serviços essen-
ciais e seus professores devem receber atenção 
especial para atender à sua demanda de ensino.

• O fechamento das escolas só deve ser conside-
rado quando não houver outras alternativas. 

• As escolas devem ser as últimas a fechar e as 
primeiras a abrir.

• Para mais informações e mais detalhes, acesse o 
Marco de ação e recomendações para a reaber-
tura de escolas.4

*Importante: As medidas específicas em cada nível são indicativas, e podem ser mais 

ou menos viáveis, ou adequadas, de acordo com contextos específicos.

https://www.unicef.org/brazil/media/8761/file/marco-de-acao-e-recomendacoes-para-a-reabertura-de-escolas.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/8761/file/marco-de-acao-e-recomendacoes-para-a-reabertura-de-escolas.pdf
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO 
COM AS FAMÍLIAS E COM A 
COMUNIDADE ESCOLAR EM GERAL

 
As famílias precisam ser envolvidas no debate sobre o retorno às escolas. 
Assim como professores(as), funcionários(as) e estudantes, elas também 
estão ansiosas e preocupadas com essa volta às atividades presenciais. O 
apoio e o envolvimento das famílias são fundamentais para garantir que as 
medidas de saúde para a prevenção da Covid-19 estejam sendo aplicadas, 
desde a casa até a escola. A comunicação com as famílias é necessária 
para esclarecer como a escola está se preparando/se preparou para rea-
brir, que medidas estão sendo tomadas para prevenir o contágio, como po-
dem colaborar com essas medidas, e também para evitar a disseminação 
de informações erradas sobre a pandemia. 

Os gestores públicos devem se comprometer a fornecer, por meio das 
escolas, materiais acessíveis às famílias e a toda a comunidade escolar, 
contendo informações sobre cuidados preventivos, medidas adotadas pe-
las escolas e mudanças de contexto. Para auxiliar nessa missão, o UNICEF 
produziu materiais que podem ser entregues a educadores, funcionários, 
estudantes e suas famílias, com informações sobre a pandemia, anseios e 
orientações para a reabertura segura da escola:

• A página Como Falar com as crianças sobre o coronavírus7 fornece 
informações importantes para famílias sobre como abordar o tema 
com meninos e meninas, para que se sintam acolhidos e seguros 
durante este período. 

7 https://www.unicef.org/brazil/como-falar-com-criancas-sobre-coronavirus

https://www.unicef.org/brazil/como-falar-com-criancas-sobre-coronavirus
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• A página Como educadores podem falar sobre a doença do corona-
vírus (Covid-19)8 também traz informações sobre como abordar o 
tema, com foco no ambiente escolar, de acordo com a idade e a 
etapa escolar dos alunos. 

• A lavagem correta das mãos também é um fator importante para 
garantir a segurança da escola contra a Covid-19. A página Tudo o 
que você precisa saber sobre como lavar as mãos para se proteger 
contra o coronavírus9 reúne dicas sobre o assunto que podem ser 
repassadas para toda a comunidade escolar. 

Esses materiais e outros conteúdos úteis podem ser encontra-
dos no site www.unicef.org.br

Além disso, o guia Busca Ativa Escolar em crises e emergências10 tam-
bém reúne algumas recomendações para uma boa comunicação entre es-
colas e famílias:

• Realizar reuniões periódicas com as famílias, em dia e horário que fa-
cilitem sua participação, para acolhê-las e explicar como estão ocor-
rendo as atividades educacionais não presenciais, e como está sendo 
preparado o retorno seguro para as aulas presenciais. No caso de re-
abertura das escolas, as famílias precisam ser informadas sobre as 
medidas de segurança em saúde adotadas e como será desenvolvido 
o período letivo: calendário, conteúdos e avaliações. Essas reuniões 
podem ser realizadas em diferentes momentos e, quando forem pre-
senciais, é necessário evitar aglomerações, bem como seguir os pro-
tocolos de saúde e segurança, como a distância recomendada entre 
as pessoas em situações de pandemia como a de Covid-19.

• Disponibilizar informações periódicas em saúde para orientar as 
famílias, como materiais sobre a lavagem correta das mãos, o uso 
de máscaras e o distanciamento social. 

8 https://www.unicef.org/brazil/historias/como-educadores-podem-falar-sobre-coronavirus
9 https://www.unicef.org/brazil/historias/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-lavar-maos-para-se-proteger-contra-o-
-coronavirus
10 UNICEF, Undime, Conasems, Congemas. Busca Ativa Escolar em Crises e Emergências. Disponível em: 
‹https://buscaativaescolar.org.br/criseseemergencias/›

https://www.unicef.org/brazil/historias/como-educadores-podem-falar-sobre-coronavirus
https://www.unicef.org/brazil/historias/como-educadores-podem-falar-sobre-coronavirus
https://www.unicef.org/brazil/historias/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-lavar-maos-para-se-proteger-contra-o-coronavirus
https://www.unicef.org/brazil/historias/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-lavar-maos-para-se-proteger-contra-o-coronavirus
https://www.unicef.org/brazil/historias/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-lavar-maos-para-se-proteger-contra-o-coronavirus
http://www.unicef.org.br
https://buscaativaescolar.org.br/criseseemergencias/
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• Promover espaços de escuta específicos para os alunos e para as 
famílias que requeiram mais atenção. É possível que muitas famí-
lias estejam em situação de vulnerabilidade e/ou violação de direi-
tos, e a escola também pode ser uma instituição de acolhimento e 
de acionamento da rede de proteção.

• Acionar os responsáveis pelo aluno em situações de possível abando-
no escolar, para que a família seja prontamente incluída nas rotinas 
de atendimento dos serviços necessários (como serviços de saúde, 
assistência social, transporte) e para que o aluno retorne à escola. 
Adicionalmente, a escola deve estabelecer um sistema de encami-
nhamento desses casos junto à equipe de saúde do município.

 
• A família deve cooperar, informando imediatamente à escola qual-

quer caso de Covid-19 que ocorra em casa, e/ou a existência de al-
gum membro da família com suspeita de Covid-19. Nesses casos, 
todas as crianças da família devem permanecer em casa.
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RECOMENDAÇÕES FINAIS
 

A utilização de indicadores e de fontes de dados para avaliação da situação 
local da pandemia da Covid-19 é um dos instrumentos disponíveis para 
auxiliar na tomada de decisões para a reabertura segura das escolas. En-
tretanto, é importante que outras medidas sejam adotadas de forma con-
junta. Para mais informações sobre medidas abrangentes para prevenir 
casos de Covid-19 no ambiente escolar, acesse o Marco de ação e recomen-
dações para a reabertura de escolas4.

As decisões devem ser orientadas levando em consideração os dados 
epidemiológicos da Covid-19 em âmbito local, a capacidade de resposta 
do sistema público de saúde e a capacidade das escolas de adaptar sua 
estrutura para operar com segurança, além da reflexão sobre o impacto do 
fechamento das escolas na perda educacional, na saúde geral e no bem-
-estar das crianças.

• Portanto, as recomendações apresentadas neste documento refor-
çam a importância da reabertura segura das escolas. Levando em 
consideração o impacto negativo do fechamento das escolas para 
a saúde e o bem-estar das crianças e dos adolescentes, e o au-
mento das desigualdades sociais, as escolas devem ser as últimas 
a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer emergência ou crise 
humanitária. O fechamento das escolas só deve ser considerado 
quando não houver outras alternativas. As escolas devem ser as 
últimas a fechar e as primeiras a abrir.

 

https://www.unicef.org/brazil/media/8761/file/marco-de-acao-e-recomendacoes-para-a-reabertura-de-escolas.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/8761/file/marco-de-acao-e-recomendacoes-para-a-reabertura-de-escolas.pdf
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DA REABERTURA À RECUPERAÇÃO: 
o que precisamos considerar para a 
reestruturação da educação no município?
O custo do fechamento de escolas tem sido alto para a vida de crianças 
e adolescentes. Pesquisas atuais confirmam que a capacidade infantil de 
ler, escrever e aprender matemática básica sofreu um revés, assim como 
a aquisição de habilidades para alcançar o desenvolvimento juvenil. No-
vas evidências também corroboram que, para além de estagnação das 
aprendizagens, é possível ocorrer regressão na aquisição de competên-
cias básicas1.

 
Nesse sentido, a recuperação na qualidade da educação exige que to-
dos os meninos e meninas voltem à escola, participem de programas 
de reparação de aprendizagens de qualidade e em grande escala, e re-
cebam apoio psicossocial abrangente para que possam aprender mais 
efetivamente do que antes. Escolas, professores e estudantes devem re-
ceber apoio para planejar e se preparar para choques futuros e adquirir 
habilidades de ensino e aprendizagens relevantes para enfrentar os de-
safios globais dos tempos atuais. O novo documento adicional2 ao Mar-
co de ação e recomendações para a reabertura de escolas, atualizado 
em março de 2021, recomenda que, a partir da reabertura das escolas, 
seja feita a reestruturação da educação com base em três prioridades: 

1  Ofsted: Children hardest hit by COVID-19 pandemic are regressing in basic skills and learning – GOV.UK (www.gov.uk) and SocAr-
Xiv Papers | Learning Loss Due to School Closures During the COVID-19 Pandemic (osf.io)

2  UNICEF, Unesco, Banco Mundial, Programa Mundial de Alimentos e Acnur. Documento adicional ao Marco de ação e recomenda-
ções para a reabertura de escolas. Março 2021. Disponível em: ‹https://www.unicef.org/brazil/documents/suplemento-do-mar-
co-de-acao-e-recomendacoes-para-reabertura-de-escolas›

 ANEXO  

https://www.unicef.org/brazil/documents/suplemento-do-marco-de-acao-e-recomendacoes-para-reabertura-de-escolas
https://www.unicef.org/brazil/documents/suplemento-do-marco-de-acao-e-recomendacoes-para-reabertura-de-escolas


1]   Garantir que todas as crianças e todos os adolescentes voltem pre-
sencialmente à escola: identificar e alcançar proativamente meninas 
e meninos em situação de vulnerabilidade, incluindo aqueles que já 
estavam fora da escola antes da pandemia de Covid-19 e aqueles que 
estão em maior risco de abandono escolar. É necessário um esfor-
ço concentrado para monitorar ativamente o retorno à escola. (Saiba 
mais sobre a estratégia Busca Ativa Escolar)  

2]  Implementar programas de correção de fluxo e recuperação escolar:  
para minimizar os efeitos das perdas de oportunidades de aprendi-
zagem. Os sistemas educacionais precisarão ser mais flexíveis e se 
adaptar às necessidades do estudante. Esse é um elemento crítico 
para tornar os sistemas mais equitativos. A equidade também exi-
ge garantir que as populações tradicionais, migrantes e refugiados e 
outras populações vulneráveis tenham acesso à qualidade de ensino. 
(Saiba mais sobre a estratégia Trajetórias de Sucesso Escolar)

3]  Oferecer apoio abrangente aos estudantes durante o processo de 
recuperação: fortalecer abordagens multissetoriais para planejar 
e apoiar ações governamentais e investimentos em saúde mental e 
apoio psicossocial, água, saneamento e higiene (WASH, da sigla em 
inglês), proteção e nutrição. (Conheça mais sobre a estratégia Educa-
ção que Protege em crises e emergências)

Além disso, o documento adicional oferece uma coleção de recursos es-
senciais para apoiar a restruturação à medida que as escolas reabram 
(após meses de fechamento devido à Covid-19), incluindo políticas, reco-
mendações, guias práticos e melhores práticas emergentes para ajudar os 
governos na preparação e implementação do processo de recuperação da 
educação pública.

https://buscaativaescolar.org.br/
https://trajetoriaescolar.org.br/
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/guias-por-uma-educacao-que-protege-em-situacoes-de-crise
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/guias-por-uma-educacao-que-protege-em-situacoes-de-crise
https://www.unicef.org/brazil/media/13421/file/%20suplemento-marco-de-acao-e-recomendacoes-reabertura-escolas.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/13421/file/%20suplemento-marco-de-acao-e-recomendacoes-reabertura-escolas.pdf

