
 

Alto-Horizonte, 01 de Fevereiro de 2023. 

 

Nota 001/2023 

Recomendações da Secretária Municipal de Saúde de Alto Horizonte e Vigilância em 

Saúde às instituições de ensino desse município. 

A Vigilância em Saúde do Munícipio de Alto Horizonte em nome da Secretaria 

Municipal de Saúde informa que devido ao aparecimento de casos de Síndrome mão-pé-boca 

(SMPB) alerta as escolas que reforcem as medidas de prevenção e controle. 

A síndrome é mais comum em crianças, principalmente em menores de cinco anos, mas 

acomete também adultos. É comum em creches por causa das frequentes trocas de fraldas e do 

aprendizado do uso do banheiro, e porque as crianças pequenas costumam colocar as mãos na 

boca. A prevalência é maior no verão. A transmissão é via fecal-oral, respiratória e por contato 

com as secreções das lesões e objetos contaminados. 

O período de incubação é de três a seis dias e o quadro é geralmente caracterizado por 

febre, anorexia, dor de garganta e mal-estar. Após um a dois dias de febre surgem vesículas no 

fundo da garganta que atingem o palato, a úvula e os pilares amigdalianos. O rash cutâneo, 

maculovesicular ou maculopapular, caracterizado por pontos avermelhados com algumas 

bolhas, ocorre principalmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mas podem também 

aparecer nos joelhos, cotovelos, nádegas e área genital. As lesões desaparecem em três a sete 

dias, mas o vírus pode permanecer nas fezes da pessoa acometida por um mês após o 

desaparecimento dos sintomas. 

Considerando que a transmissão é elevada em ambientes como escolas, creches, 

recomendamos que sejam adotadas medidas específicas para interromper a cadeia de 

transmissão: 

• Afastar a criança acometida das atividades educacionais até o desaparecimento 

dos sintomas. 

• Orientar avaliação médica se a pessoa não tiver certeza de quando deve retornar 

ao trabalho ou quando a criança deve retornar à escola ou creche; 



• Realizar ações de educação em saúde, com informações para as crianças e 

colaboradores da escola/creche; 

• Disponibilizar sabão líquido e papel toalha nas pias onde são realizadas a 

higienização das mãos das crianças e colaboradores e o álcool em gel em locais 

que não têm pia; 

• Lavar as mãos com frequência:  

✓ Depois de trocar fraldas 

✓ Depois de usar o banheiro 

✓ Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar 

✓ Antes de preparar alimentos 

✓ Antes e depois de se alimentar 

✓ Antes e depois de cuidar de alguém que está doente; 

• Ajudar as crianças a lavar as mãos. Ensine-os a lavar as mãos e certifique-se de 

que as lavam com frequência, principalmente depois de ir ao banheiro; 

• Evitar tocar seus olhos, nariz e boca; 

• Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

• Repassar as orientações de condutas de higiene aos familiares/cuidadores das 

crianças; 

• Manter o ambiente escolar sempre bem arejado e limpeza das superfícies (mesas, 

carteiras, bancadas, brinquedos, maçanetas, bebedouros, etc.) três vezes ao dia 

com água e sabão. Em seguida passar o álcool a 70% com pano seco; 

• Comunicar à Vigilância Epidemiológica os casos suspeitos e confirmados 

ocorridos na escola para que avaliem a necessidade de medidas de controle. 

• Em caso de aumento de casos dentro de uma mesma sala, a unidade pode adotar 

a estratégia de suspensão das aulas desse ambiente de 7 a 10 dias. 
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