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NOTA TÉCNICA 
RETIRADA DA OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS EM AMBIENTES 
ESCOLARES, A PARTIR DO MÊS DE AGOSTO, CONSIDERANDO CONTEXTO 
EPIDEMIOLÓGICO ATUAL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 

22 DE JUNHO DE 2022 NT 07/2022 
 

 
A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, desde o início da pandemia, em março de 2020, sempre 
pautou suas decisões no estrito caráter técnico e científico baseado em indicadores epidemiológicos 
locais. A análise de situação epidemiológica da Covid-19 e demais doenças respiratórias é realizada 
sistematicamente e discutida em reuniões periódicas do Comitê Municipal de Enfrentamento da 
Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19), local em que são tomadas decisões 
que visam assegurar a saúde da população campineira. 
 
Baseados no contexto epidemiológico, aliado ao principio de precaução em Saúde Pública, foi publicado 
Decreto nº 22.146, de 20 de maio de 2022 em que se determinou, entre outras medidas, a manutenção 
da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados dos ambientes escolares bem como em 
serviços de saúde, Instituições de Longa Permanência para Idosos, terminais e veículos do transporte 
público. 
 
O ambiente escolar sabidamente se configura como local de alto risco para aquisição de infecções 
respiratórias. As medidas sanitárias, contidas neste Decreto, foram essenciais para o controle das 
doenças respiratórias sazonais da infância e para o enfrentamento da pandemia decorrente do 
coronavírus (Covid-19) durante a vigência da nova onda pandemica, corroborado pelo aumento de casos 
respiratorios proporcionalmente menor entre as crianças do que adultos e pelo equacionamento das 
internações infantis. 
  
Neste momento, os indicadores apontam para redução do número de internações hospitalares infantis 
por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) e para diminuição proporcional de atendimentos de 
sintomáticos respiratórios na faixa etária escolar. 
 
Portanto, considerando a proximidade das férias escolares e a série histórica que aponta para queda 
acentuada de casos sintomáticos respiratórios no mês de agosto, período não sazonal para circulação de 
vírus respiratórios em geral, o Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana 
pelo Novo Coronavírus (Covid-19) decide pela retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em 
ambientes escolares, a partir do mês de agosto. 
 
Ressalta-se ainda que será mantida exigência do uso obrigatório de máscaras por pessoas suspeitas ou 
confirmadas de doenças respiratórias transmissíveis em ambientes abertos ou fechados em qualquer 
período do ano e que novas avaliações epidemiológicas podem determinar mudanças nas decisões 
contidas nesta Nota Técnica. 
 
 
 
 


