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Saquarema, 22 de Julho de 2021 

 
Ofício nº  048/2021/SMS/DVS/VISA 

 

Da: Diretoria de Vigilância em Saúde/ Divisão de Vigilância Sanitária de Saquarema 

Para: Secretaria Municipal de Educação de Saquarema 

Assunto: Parecer epidemiológico com evidências científicas para o retorno seguro das aulas 
híbridas (remotas e presenciais) e ampliação do atendimento escolar presencial nas redes pública 
e privada de ensino no município de Saquarema. 

Assunto suplementar: Retorno seguro das atividades presenciais das casas creches e creches 
públicas e particulares no município de Saquarema 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 46.973 de 16 de Março de 2020 que reconhece a situação de emergência 
na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da 
propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO a Resolução SEEDUC Nº 5.876 de 07 de Outubro de 2020 que estabelece 
procedimentos para o retorno das atividades presenciais dos servidores nas unidades escolares da rede 
SEEDUC. 

 

CONSIDERANDO o Parecer 02/2020 – publicado em D.O Nº 480 de 17 de Setembro de 2020, elaborado 
pelo Conselho Municipal de Educação que aprecia o Plano de Retorno as aulas híbridas 
(remota/presencial) das Redes, públicas e privadas do município de Saquarema, elaborado por uma 
Comissão Intersetorial (saúde, assistência social e educação) de acordo com os protocolos de 
enfrentamento a COVID-19. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 2.020 de 14 de Junho de 2020, que  dispõe sobre a flexibilização das 
medidas restritivas e retomada do funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços em 
decorrência do enfrentamento ao novo coronavirus (COVID-19). 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 2.089 de 29 de Janeiro de 2021, que dispõe sobre a retomada das aulas 
nas unidades de ensino nas redes pública e privada no Município de Saquarema. 
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CONSIDERANDO o Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde: 
versão 9 (maio de 2020) 

 

CONSIDERANDO a Resolução SES Nº 1058 DE 06/11/2014, que define competências de ações de 
vigilância sanitária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências 

 

CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA Nº 718/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que comunica sobre as 
orientações sobre vigilância, medidas de prevenção, controle e de biossegurança para casos e contatos 
relativo à variante de atenção e/ou preocupação (VOC) Indiana B.1.617.2 e suas respectivas 
sublinhagens. 

 

CONSIDERANDO a CI SEEDUC/GABSEC SEI Nº16 de 21 de Junho de 2021, que esclarece sobre os 
principais pontos quanto à realização das atividades laborais em suas unidades administrativas/escolares. 

 

CONSIDERANDO a solicitação pela Secretaria Municipal de Educação de Saquarema junto à Vigilância 
Sanitária Municipal de Saquarema, de um parecer epidemiológico técnico-científico, que fundamente a 
ampliação do atendimento escolar presencial (ainda que em formato híbrido) das escolas privadas e rede 
pública de ensino. 

 

 

PARECER EPIDEMIOLÓGICO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

(SMS/DVS/VISA) 

  

 A Diretoria de Vigilância em Saúde do município de Saquarema, por meio da 

Cordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema (VISA), em todas as suas atribuições e 

competências descritas na Resolução SES Nº 1058 de 09 de Novembro de 2014, elaborou este parecer 

epidemiológico técnico destinado a apresentar à Secretaria Municipal de Educação de Saquarema 

(SMEC), sua manifestação sobre o retorno, ainda em sua forma híbrida, das atividades escolares nas 

redes pública e privada municipal (incluindo as casas creche e creches), frente ao cenário atual de 

combate à COVID-19 no nosso município. 

 Esta inciativa tem como objetivo dar sequência ao documento já publicado por esta 

divisão disponível em http://coronavirus.saquarema.rj.gov.br/.  Dessa forma, o documento apresenta-se 
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como uma atualização das contribuições para a tomada de decisão no que se refere em considerar os 

aprendizados já experimentados nesta pandemia mas, ao mesmo tempo, não negligenciar aspectos que 

são relevantes para a qualificação deste processo. Entendemos que a reabertura das escolas deve ser 

entendida como um serviço essencial em detrimento a outros serviços comerciais e de lazer frente ao 

modelo estabelecido de flexibilização que o município tem vivenciado. 

 Este documento técnico apresenta um panorama atual da caracterização epidemiológica 

do novo Coronavírus no município de Saquarema, assim como a evidência científica da identificação das 

novas variantes P.1.2 e Delta (B.1.617.2), ambas já em circulação no Estado do Rio de Janeiro. Ele 

permite ainda, a tomada de decisões do Executivo Municipal perante à gestão da Secretaria de Educação, 

no que diz respeito a obtenção de uma melhor compreensão dos dados apresentados, relacionando a 

observação da desaceleração dos indicadores epidemiológicos de saúde da COVID-19 com a constatação 

da desocupação da rede médica hospitalar específico para a doença. É importante ressaltar que, este 

parecer tem por objetivo garantir a biosseguridade no âmbito escolar, atendendo sempre a todas as 

orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Secretaria de Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ) em relação às medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia 

da COVID-19.  

 Com o intermitente fluxo contínuo de imunização e o avanço da mesma em direção das 

faixas etárias mais jovens, assim como a vacinação de toda a classe docente da rede de ensino,  

conforme previsto no Plano Nacional de Imunização,  este retorno seguro das aulas híbridas, com 

ampliação do atendimento presencial, neste momento, manifesta-se essencial para estabelecer um 

princípio de normalidade no âmbito escolar. 

 O CDC (Centro para a Prevenção e o Controle de Doenças) dos EUA atualizou em 15 

de setembro de 2020 um documento onde aponta um conjunto de indicadores primários com o objetivo de 

orientar os gestores da saúde e da educação para uma abertura das escolas com segurança e a retomada 

das aulas presenciais. A proposta sugere que se conjugue pelo menos 3 indicadores primários: incidência 
de casos, propagação do SARS-CoV-2 (mensuradas na comunidade e não na escola) e a 

capacidade da escola em implementar as medidas sanitárias necessárias à prevenção da COVID-
19. 

 Os dados atuais nos mostram que o município apresenta um quadro epidemiológico que 

atende estes indicadores primários, já que o número de novos casos ativos e o risco de contágio do novo 

Coronavírus encontram-se em redução, configurando um caráter de aparente declínio de transmissão. 
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Quanto a implementação de medidas sanitárias nas escolas, os estabelecimentos de ensino que adotaram 

medidas de controle como distanciamento social, uso de máscaras, ventilação apropriada e lavagem das 

mãos parecem ter contribuído substancialmente para a redução da circulação do vírus entre as 

comunidades locais. 

 Em relação a crianças e adolescentes, grupo contemplado neste retorno presencial à 

sala de aula, a mortalidade por COVID-19 nessa faixa etária é considerada baixa quando comparada a 

outras causas nesse grupo. Além disto, estatísticas comprovam que as taxas de hospitalização, de mortes 

e de letalidade da doença no Brasil são muito menores nesse grupo do que em outras faixas etárias e 

estão em baixa na comparação entre 2020 e 2021.  

 

 

A 39ª edição do Mapa de Risco da COVID-19, divulgada nesta última sexta-feira (16/07) pela 

Secretaria de Saúde, mostra que o Estado do Rio de Janeiro permanece com risco baixo de contrair a 
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doença, com bandeira amarela. O Estado manteve o mesmo cenário epidemiológico da semana passada 

(esta análise compara a semana epidemiológica 23 (6 a 12 de junho) com a 21 (23 a 29 de maio) de 

2021). A Baixada Litorânea, região no qual se enquadra o município de Saquarema, também se encontra 

neste atual momento, na faixa amarela, com seus índices epidemiológicos de transmissão comunitária, 

internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e número de óbitos amenizados. 

Estas informações apuradas para os indicadores apresentados asseguram-nos neste momento, 

auxiliar a tomada de decisão favorável para o retorno seguro das atividades escolares presenciais 
no município de Saquarema, além de informar a necessidade de adoção de medidas preventivas, 

conforme o nível de risco da região litorânea. 

 

Fonte: https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2021/07/mapa-de-risco-covid-19-estado-do-rio-de-janeiro-mantem-
bandeira-amarela 
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 No Brasil, apesar de crianças e adolescentes não figurarem nos grupos acometidos de 

forma grave pela doença, cabe a Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema alertar sobre a identificação 

e circulação já confirmada da nova linhagem e/ou variante Delta (B.1.617.2) do Coronavírus. Em todo o 

Brasil, já são mais de 100 casos registrados da nova variante e diversos municípios já registraram a sua 

transmissão com potencial de evolução a se tornar comunitária. Apesar dos números de casos e óbitos 

estarem arrefecendo no Estado do Rio de Janeiro, em virtude da imunização e os estudos mostrarem que 

todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra as variantes identificadas até o momento, cabe 

a esta divisão sanitária alertar sobre os possíveis riscos de disseminação desta variante indiana do 

Coronavírus.  

 Considerando a situação epidemiológica atual do Estado do Rio de Janeiro, com risco da 

introdução da variante indiana em território nacional, decorrente da identificação de indivíduos com SARS-
CoV-2 VOC B.1.617.2; as incertezas científicas acerca da transmissibilidade, da clínica e da 
gravidade da VOC indiana B.1.617 (e respectivas sublinhagens) e se há necessidade de alterações 

nas orientações de medidas sociais, preventivas e de saúde pública; e o risco adicional que a circulação 

desta nova VOC pode trazer à população brasileira, recomenda-se neste momento o retorno seguro 
para: 

1. as ESCOLAS DA REDE PARTICULAR DE ENSINO EM AULAS COM ATÉ 70% DA CAPACIDADE A 
PARTIR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, respeitando os protocolos sanitários vigentes, ficando a cargo 

da direção de cada escola optar pela estratégia de retorno, considerando dentro deste grupo aqueles que 

por ventura não optem neste momento por voltarem presencialmente e aqueles que possuam 

comprovadamente algum tipo de comorbidade. 

2. as ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM AULAS COM ATÉ 60% DA CAPACIDADE A 
PARTIR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, respeitando os protocolos sanitários vigentes, ficando a cargo 

da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC/RJ) definir as suas 

estratégias de retorno, considerando dentro deste grupo aqueles que por ventura não optem neste 

momento por voltarem presencialmente e aqueles que possuam comprovadamente algum tipo de 

comorbidade. 

3. as CRECHES E CASAS CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DA REDE PRIVADA E PÚBLICA DE 
ENSINO EM AULAS COM ATÉ 50% DA CAPACIDADE A PARTIR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, 
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respeitando os protocolos sanitários vigentes, ficando a cargo da direção de cada creche privada optar 

pela estratégia de retorno e as públicas ficando a cargo da Secretaria Municipal de Educação definir esta 

estratégia, considerando dentro deste grupo aqueles que por ventura não optem neste momento por 

voltarem presencialmente e aqueles que possuam comprovadamente algum tipo de comorbidade. 

OBS.: As escolas estaduais deverão atender a CI SEEDUC/GABSEC SEI Nº16 que trata acerca das 

orientações sobre a realização das atividades administrativas e pedagógicas durante a vigência no período 

pandêmico e indica a possibilidade de desenvolvimento de atividades presenciais com alunos nas 

unidades escolares da rede estadual de ensino, respeitando-se o bandeiramento e o percentual máximo 

diário de funcionamento. 

 Vale ressaltar que, apenas um monitoramento muito próximo dos casos ao longo dos 

próximos dois meses, poderemos identificar a real dimensão do risco desta nova variante nas populações 

não vacinadas e em crianças e adolescentes, principalmente após o início do retorno às atividades 

escolares presenciais.  

  A Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema irá promover vistorias (escolas e creches) 

com o intuito de observar, orientar e buscar o cumprimento de todos os protocolos exigidos no plano de 

retomada das atividades escolares.  

 Esta divisão sanitária apoia o retorno cauteloso das atividades escolares e para a tomada 

de decisão sobre o retorno presencial nas escolas, as autoridades devem considerar os riscos e benefícios 

que envolvem a educação, saúde coletiva e fatores socioeconômicos no contexto local. O melhor para a 

saúde de cada aluno deve estar no centro dessa decisão, usando a melhor e mais atualizada evidência 

científica. Além disso, para o retorno às atividades educativas presenciais é necessário que o ambiente 

escolar seja o mais seguro possível para toda a comunidade, incluindo os professores, merendeiras, 

vigias, serventes, profissionais do transporte, famílias, entre outros. 
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 Apresentando protesto de elevada estima e consideração, colocamo-nos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos. 

 

______________________________________________ 

Ana Paula Duarte 

Subsecretaria de Saúde 

Matr.: 958339-1 

 

 

______________________________________________ 

Vera Lúcia da Silva Souza 

Diretora de Vigilância em Saúde 

Matr.: 20194012 

 

 

_____________________________________________ 

Cristiano da Silva Bravo 

Coordenador de Vigilância Sanitária  

Matr.: 50075-1 

 

 

  ________________________________________________ 

Marcio Barizon Cepeda 

Sanitarista – Médico Veterinário 

Matr.: 928659 -1 

 


