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Pode causar quadros clínicos semelhantes à 
Síndrome Gripal (SG); 

 

Os sinais e sintomas de Doença pelo 
Novo Coronavírus (COVID-19) aparecem 

de 2 a 14 dias após a exposição. 
 

Transmissão ocorre por meio de gotículas de 
secreção das mucosas oral e nasal e pode 

acontecer pelo contato direto com as 
secreções da pessoa infectada, pela tosse ou 
espirro, ou de forma indireta, pelo contato 

com superfícies contaminadas, quando se leva 
a mão ao nariz, boca ou olho. 



COVID 

As crianças e adolescentes, se infectados, 
geralmente apresentam uma forma da 

doença mais leve, quando comparada aos 
adultos. Porém, não temos evidências de 
que as crianças sejam importantes fontes 

de disseminação viral em grupos 
familiares e na comunidade. 

 



DEFINIÇÕES  
• SÍNDROME GRIPAL (SG) : 

 Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois 
(02) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor 
de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios 
gustativos. 

Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também a obstrução nasal, 
na ausência de outro diagnóstico específico; 

Em idosos: deve-se considerar também os critérios específicos de agravamento 
como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e 
inapetência;  

Na suspeita de COVID-19: febre pode estar ausente (principalmente em idosos) e 
sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes. 



CRITÉRIOS DE CONFIRMAÇÃO  

CONFIRMAÇÃO POR 
CRITÉRIO CLÍNICO 

CONFIRMAÇÃO POR 
CRITÉRIO CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICO 

CONFIRMAÇÃO POR 
CRITÉRIO CLÍNICO-

IMAGEM 

CONFIRMAÇÃO POR 
CRITÉRIO 

LABORATORIAL 



CONTACTANTES 

Definem-se como contactantes as 
pessoas assintomáticas que 
tiveram contato com o caso 
suspeito/confirmado da COVID-19, 
entre dois dias antes e 10 dias após 
o início dos sinais ou sintomas (a 
confirmação de caso de COVID-19 
é sempre de responsabilidade de 
uma unidade de saúde).  



QUEM SÃO OS CONTACTANTES 

Ter contato durante mais de 15 minutos a menos 
de um metro e meio de distância.   

 

Permanecer junto por pelo menos o tempo de uma 
aula (45 minutos), independentemente do uso de 
máscara ou das condições de ventilação da sala.  

 

Conviver/compartilhar o mesmo ambiente 
domiciliar 

 



O QUE FAZER ?? 

• ISOLAMENTO: Termo utilizado para o afastamento de pessoas com 
doenças infectocontagiosas das pessoas não doentes. Dessa forma, 
incluem-se para essa definição as pessoas infectadas pelo vírus SARS-
CoV-2.  

 

• QUARENTENA: Termo utilizado para separar e restringir o movimento 
de pessoas que foram expostas a uma doença infectocontagiosa a fim 
de monitorar se apresentam sinais e sintomas compatíveis com a 
mesma. Dessa forma, incluem-se para essa definição os contactantes 
de casos de COVID-19. 



Caso confirmado na escola, e agora ?? 

Ao ser identificado um ou mais casos 
suspeitos/confirmados de COVID-19 são 

necessárias providências a serem 
desencadeadas de forma ágil e assim 
evitar disseminação da doença nestes 

ambientes 



ALUNO 
• O aluno com suspeita/confirmação de COVID-19 deve ser afastado de suas 

atividades e assim permanecer em isolamento de acordo com as 
orientações passadas.  

 

• Ressalta-se a importância de incluir nesta investigação possíveis 
contactantes em transporte escolar.  

 

• Todos os contactantes que venham a apresentar sintomas compatíveis com 
COVID19 devem ser encaminhados para uma unidade de saúde para 
avaliação clínica e investigação laboratorial. 



ALUNO 
• Os contactantes identificados durante a investigação deverão permanecer 

em quarentena por 14 dias, dentre eles: 

Todos os colegas da mesma sala.  Todos do mesmo transporte 
escolar.  

Todos os professores que deram aula e 
tiveram contato com o aluno considerado 
suspeito/confirmado durante o período 

de transmissibilidade.  

Todos os outros contactantes 
identificados na investigação. 



Professor e demais colaboradores da unidade 
escolar 

• O professor e demais colaboradores da unidade escolar com 
suspeita/confirmação de COVID-19 deve ser afastado de suas 
atividades e assim permanecer em isolamento de acordo com as 
orientações vigentes. 

 

• Observação: investigar possíveis contactantes em todas as salas de 
aula ou outros ambientes em que o professor exerce suas atividades 
educacionais, incluindo outros professores e demais servidores da 
instituição escolar. 



• Os contactantes identificados durante a investigação deverão 
permanecer em quarentena por 14 dias, dentre eles: 

Todos os alunos das 
salas que o professor 
deu aula ou realizou 

outra atividade 
educacional.  

Todos os outros 
contactantes 

identificados na 
investigação. 

 

Professor e demais colaboradores da unidade 
escolar 



ATENÇÃO 

A Instituição escolar deve notificar 
imediatamente a Unidade Básica de Saúde 

(UBS), quando do conhecimento de dois 
ou mais casos de COVID-19 ocorridos 

entre alunos, professores ou funcionários 
em intervalo de tempo menor ou igual há 

14 dias. 
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