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1 Caso confirmado

2 Casos confirmados

Aluno ou trabalhador com caso 
suspeito ou confirmado em domicílio 
(contato domiciliar) por RT-PCR ou 

teste rápido

SITUAÇÃO 3:

SITUAÇÃO 1:

SITUAÇÃO 2:

Na ocorrência de casos de COVID-19 na Instituição de Ensino, três situações são elencadas 
como “alertas” para a tomada de decisões:

- Será necessário intensificar rotinas de 
higienização e arejamento de ambientes comuns.

- A escola estabelecerá comunicação rápida, 
interna e para a comunidade escolar, de casos 
suspeitos e positivos.

- A escola será avaliada pela Vigilância 
Epidemiológica. Se o surto for confirmado, 
deverá suspender as aulas presenciais da 
turma por 10 dias.

ATENÇÃO:
1. Uma avaliação razoável e proporcional do risco deve ser levada em consideração antes da 
decisão pela suspensão das aulas ou o fechamento da escola. Caso o contato tenha se 
limitado a grupos específicos, considerar o isolamento de uma sala de aula ou de um grupo de 
uma sala de aula, em vez de promover o fechamento total da escola.
2. Quando definido pela necessidade de fechamento de uma ou mais salas de aula, ou até 
mesmo da escola, essa decisão deve ser oportuna e, portanto, não demanda publicação 
de atos normativos. Ou seja, após as avaliações conjuntas entre os entes envolvidos, essa 
decisão pode ocorrer por meio de um comunicado ou despacho da própria escola aos 
interessados. Não é necessário que o órgão de saúde emita documentos para abertura e 
fechamento de cada sala/turma/escola na ocorrência de possíveis surtos, o importante é que 
essas decisões ocorram conjuntamente e sob orientação e apoio das equipes de saúde.

- Informar a escola e permanecer afastado até o 
resultado do exame. Em caso de confirmação 
da Covid-19, permanecer afastado por 14 dias 
da data de início de sintomas do caso índice - 
contato domiciliar.

AÇÃO:

AÇÃO:

AÇÃO:
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CONTATOS PRÓXIMOS: para COVID-19, um contato próximo é definido como qualquer 
indivíduo que tenha permanecido a menos de 1 metro de distância de uma pessoa infectada 
por mais de 15 minutos, nas seguintes condições:
• Sem máscara, OU
• Utilizando máscara sem cobertura completa do nariz, boca e queixo, OU
• Utilizando máscara sem vedação das bordas laterais, OU
• Utilizando máscara constituída por camada única, OU
• Utilizando apenas protetor facial do tipo face shield, OU
• Teve contato físico direto com a pessoa infectada por meio de abraço, aperto de mão ou 
beijo.

Medidas de Quarentena
• São medidas adotadas para pessoas que entraram em contato próximo com indivíduos 
confirmados para COVID-19 e que ainda não desenvolveram sintomas característicos da 
doença.
• Ficar em quarentena indica que o indivíduo está em fase de atenção pois teve contato próximo 
com um caso confirmado de COVID-19, e, portanto, pode ser que venha a desenvolver a doença. 
Por isso, quando em quarentena a pessoa deve também manter os cuidados dentro da própria 
residência, inclusive com o uso de máscaras faciais, a fim de evitar a possível contaminação de 
outros contatos.

- 07 DIAS: quando a pessoa apresentou exame 
negativo de RT-PCR ou de Teste Rápido para 
Antígeno.

OU

- 10 DIAS: quando a pessoa não realizou nenhum 
teste.

Indivíduo que teve contato próximo 
com pessoa com COVID-19 e não 
apresenta sinais e/ou sintomas

SITUAÇÃO TEMPO DE QUARENTENA
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ORIENTAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÕES E MONITORAMENTO DOS CASOS

1. Com base nestas respostas será possível definir quais pessoas deverão ser mantidas em 
isolamento e quais em quarentena. Também será possível compreender qual o tempo 
necessário para cada uma destas medidas.

2. Em qualquer circunstância, havendo suspeita de contaminação, um Serviço de Saúde deve 
ser procurado para que as condutas sejam tomadas da forma mais adequada possível.

3. Testes sorológicos (teste rápido, Elisa, Eclia, Clia) para COVID-19 não devem ser utilizados, 
de forma isolada, para estabelecer a presença ou ausência da infecção pelo SARS-CoV-2, 
nem como critério para isolamento ou sua suspensão, independentemente do tipo de imuno-
globulina (IgA, IgM ou IgG) identificada.

4. Ressalta-se a importância das pessoas permanecerem realizando o auto monitoramento 
dos sintomas até o 14° dia após o contato próximo com um caso suspeito ou confirmado de 
COVID-19. Caso sintomas apareçam neste período, o indivíduo será considerado como caso 
suspeito da doença.

• Qual a data de início dos sinais e/ou sintomas?

• Qual a data que a pessoa com suspeita ou 
confirmação de COVID-19 esteve na escola pela 
última vez?

• No período de transmissão da doença, ou seja, 
02 dias antes do início dos sintomas, até 14 dias 
após, a pessoa com suspeita ou confirmação de 
COVID-19 esteve na escola?

• No período informado acima, quais foram as 
pessoas da Instituição de Ensino que tiveram 
contato próximo com o caso suspeito ou 
confirmado de COVID-19?

Perguntas norteadoras para tomada 
de decisões e monitoramento dos 

casos



• Com base nesta ilustração é possível compreender que nenhuma medida isolada de 
prevenção à COVID-19 é 100% efetiva. Somente quando várias medidas são adotadas de 
forma conjunta, as ações tornam-se de fato mais efetivas.
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MODELO DO QUEIJO SUÍÇO PARA EXPLICAR COMO LUTAR CONTRA O 
CORONAVÍRUS


