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O documento presente foi elaborado em consonância com as diretrizes e protocolos vigentes

 e poderá sofrer atualização de acordo com o cenário epidemiológico do momento.

O acompanhamento pode ser feito observando o número e data da edição do documento, 

disponível no site oficial da prefeitura de Sorocaba. Acesse: 

https://sites.google.com/view/vigilancia-sanitaria 

https://sites.google.com/view/vigilancia-sanitaria


APRESENTAÇÃO

O presente documento foi elaborado considerando o atual momento epidemiológico,  e a

progressão da cobertura vacinal das crianças / adolescentes. Os objetivos são:

• Definir caso suspeito dentro do ambiente escolar e orientar ações a serem adotadas;

• Definir caso confirmado dentro do ambiente escolar e orientar ações a serem adotadas;

• Definir caso contactante (escolar e domiciliar) e orientar ações a serem adotadas;

As diretrizes aqui presentes são destinadas à Instituições de ensino Superior / Técnico,

Médio, Fundamental e Educação Infantil / Creches do município de Sorocaba.

 DESTINADO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL 1 E 2, 
EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES. 
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1. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

Quadro 1: Sinais e sintomas que compõe o critério de definição para síndrome gripal: 

Indivíduo com quadro respiratório agudo,
caracterizado por pelo menos dois (2) dos

seguintes sinais e sintomas

✔ Febre (mesmo que referida)
✔ Calafrios
✔ Dor de garganta
✔ Dor de cabeça
✔ Tosse
✔ Coriza
✔ Distúrbios gustativos

Observação:
- Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico
específico.
- Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como a síncope, confusão mental,
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.
- Na suspeita da covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

ATENÇÃO:

Alunos com quadros respiratórios e/ou gastrointestinais, mesmo que apresentem apenas um

sintoma, não devem frequentar a escola, pelo menos enquanto durarem os sintomas.

Alunos ou trabalhadores com quadros respiratórios de origem alérgica deverão ser avaliadas

de maneira individualizada, por profissional que faz acompanhamento de sua saúde ou na

unidade de saúde de sua referência. 

Alunos  ou  trabalhadores  com sintomas sugestivos  de  outras  doenças  infectocontagiosas,

como por exemplo:  com lesões de pele  e/ou mucosas (síndrome mão pé boca,  varicela,

sarampo  e  outras)  não  devem  frequentar  a  escola,  pelo  menos  enquanto  durarem  os

sintomas. 

Nas situações acima, deve-se procurar um serviço de saúde ou profissional de saúde.  O

retorno à escola só poderá ocorrer quando houver a regressão total dos sintomas por mais de

24  horas  ou  se  a  família  entregar  documento  do  profissional  que  fez  o  atendimento,

esclarecendo o diagnóstico e, excluindo doença infectocontagiosa. 
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2.  CONDUTA  DAS  INSTITUIÇÕES  DE  ENSINO  DIANTE  DOS  CASOS

SUSPEITOS

A escola deverá fazer o monitoramento de alunos, professores, funcionários e colaboradores

faltosos, com objetivo de identificar precocemente possíveis casos de covid-19.

2.1. O que fazer quando o aluno ou trabalhador apresentar 1 (um) sintoma? 

• Se o trabalhador apresentar apenas um sintoma do Quadro 1: pode manter suas atividades

presenciais e intensificar o autocuidado e prevenção como: higienização constante das mãos;

não frequentar almoço ou lanche em ambiente compartilhado com demais colegas; manter

distanciamento de 1 metro; não compartilhar materiais e utilizar máscara, preferencialmente

cirúrgica ou PFF2/N95. 

• Se o aluno apresentar apenas um sintoma do Quadro 1: não deve frequentar a escola e só

estará apto ao retorno quando não apresentar mais sintomas há pelo menos 24 horas e na

ausência de uso de antitérmico. 

2.2. O que fazer quando o aluno ou trabalhador apresentarem 2 (dois) ou mais sintomas? 

• Se o aluno e/ou trabalhador apresentar dois ou mais sintomas do Quadro 1 será considerado

como caso suspeito e, portanto, NÃO deverá comparecer na escola, e deverá ser orientado

quanto a necessidade de procurar serviço de saúde ou profissional de saúde para avaliação,

testagem e conduta diante dos sintomas apresentados. 
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3.  CONDUTA  DAS  INSTITUIÇÕES  DE  ENSINO  DIANTE  DOS  CASOS

CONFIRMADOS

Esclarecimento: para a contagem de dias nas orientações que seguem, deve-se considerar como primeiro dia de

isolamento de caso confirmado, o dia seguinte ao dia de início dos sintomas ou em casos assintomáticos o dia

seguinte ao da coleta do teste. 

Os casos podem ser confirmados por critérios clínico-epidemiológico e laboratorial pelos

profissionais de saúde.

Diante da informação de caso confirmado em ambiente escolar a equipe de educação deverá:

• Informar a comunidade escolar sobre a identificação do caso e das medidas adotadas;

• Todo caso confirmado de Síndrome Gripal por covid-19 deverá ser afastado por 07 (sete)

dias a partir do início dos sintomas.

• Após 07 (sete) dias, o isolamento de casos leves poderão ser interrompidos desde que o

indivíduo  esteja  há  24  horas  sem febre,  sem uso  de  medicamentos  antitérmicos  e  com

remissão dos sintomas respiratórios. Se o indivíduo permanecer sintomático até o 7º dia de

início de sintomas o isolamento deve ser mantido até o 10º dia;

• No retorno, devem ser adotadas medidas adicionais até o 10º dia completo do início dos

sintomas/coleta de exames para assintomáticos, como o uso de máscara bem ajustada ao

rosto, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95 e evitar comer próximo a outras pessoas.

4.  CONDUTA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIANTE DE  CONTATOS

DE CASOS CONFIRMADOS

Deve-se considerar o contato próximo a pessoa que:

● esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um

caso confirmado sem ambos utilizarem máscara facial ou utilizarem de forma incorreta;

● teve um contato físico direto com um caso confirmado com posterior toque nos olhos,

boca ou nariz com as mãos não higienizadas;

●  seja  contato  domiciliar  ou  residente  na  mesma  casa/ambiente  (dormitórios,  creche,

alojamento, entre outros) de um caso confirmado. 
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CONTATOS de caso confirmado de covid-19 na ESCOLA ou INTRADOMICILIAR:

Orienta-se que os contatos NÃO realizem quarentena, porém devem manter as medidas

de segurança por 10 dias a contar da data da última exposição com o caso confirmado de covid-19:

● Utilizar máscara facial, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95, em casa e em público;

● Auto monitorar os sinais e sintomas sugestivos de covid-19;

● Evitar contato com pessoas com fator de risco associado para covid-19 grave, em especial idosos,

imunossuprimidos e pessoas com múltiplas comorbidades;

● Manter distância mínima de 1 metro das outras pessoas se estiver sem máscara;

● Evitar frequentar locais onde a máscara não possa ser utilizada durante todo o tempo, como

restaurantes e bares;

● Evitar  comer  próximo a  outras  pessoas,  tanto  em casa  como no trabalho.  Caso  o  indivíduo

apresente sinais e sintomas sugestivos de covid-19, deve iniciar o isolamento imediatamente. 

5. CONDUTA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIANTE DE SURTOS

Definição de SURTO: Presença de  dois ou mais casos confirmados para covid-19, com

vínculo epidemiológico entre si (contato próximo), em uma área ou entre um grupo específico de

pessoas em um período inferior de 14 dias. 

• NÃO há indicação de afastamento de contatos assintomáticos.

• As unidades educacionais devem notificar a Vigilância Epidemiológica sobre os casos de

surto,  através  do  envio  da  Ficha  de  Notificação  Imediata  (anexo  1)  pelo  e-mail:

epidemiologica@sorocaba.sp.gov.br, com os respectivos atestados médicos comprobatórios.

Os  dados  devem ser  atualizados,  sempre  que  houver  novos  casos  confirmados  em um

mesmo surto. 

• Recomenda-se o uso de máscara por todos os indivíduos do mesmo ambiente da ocorrência

do surto, devido ao potencial risco de transmissão por pessoas assintomáticas. 
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6. ORIENTAÇÕES AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

6.1. Em quais situações não se deve enviar o filho (a) para as aulas presenciais na escola? 

Se a criança ou adolescente apresentar qualquer sintoma respiratório (mesmo que apenas um

sintoma) e/ou ou diarréia e/ou ou lesões de pele e/ou mucosas (tais como nas situações de síndrome

mão pé boca, varicela, sarampo e outras). 

6.2. O que fazer caso o filho (a) apresente algum sintoma? 

Se  a  criança  ou  adolescente  apresentar  algum  sintoma,  não  deverá  frequentar  aulas

presenciais e a família deverá buscar avaliação dos sintomas em um serviço / profissional de saúde.

Além disso, deverá informar a escola sobre a situação de saúde do aluno, evolução dos sintomas e

resultado de exames. 

6.3.  Caso  algum  familiar  apresente  sintomas  respiratórios,  pode  enviar  a  criança  ou

adolescente para a escola? 

Se a criança ou adolescente morar com o familiar que apresentou sintoma respiratório (ainda

sem a confirmação de covid-19), recomenda-se o uso de máscara de proteção facial, até que haja

avaliação  de  um profissional  ou  unidade  de  saúde.  Em casos  de  confirmação  de  covid-19  do

familiar  sintomático,  orienta-se  a  utilização  de  máscara  facial,  preferencialmente  cirúrgica  ou

PFF2/N95.

6.4. Quais outras medidas adicionais que as famílias podem contribuir? 

Manter a carteira de vacinação da criança e adolescente atualizada e enviar cópia para a

escola  manter  o  registro;  comunicar  oportunamente  sintomas  da  criança  ou  adolescente;  evitar

contato com pessoas sintomáticas respiratórias.
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7. FLUXOGRAMAS PARA CONDUTA NAS INSTITUIÇÕES

DE ENSINO SUPERIOR / TÉCNICO, MÉDIO,

FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES 
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ANEXO 1

SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
FICHA DE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

Favor enviar esta ficha junto com Atestado Médico à Vigilância Epidemiológica, com
urgência pelo e-mail:

epidemiologica@sorocaba.sp.gov.br, com cópia para:
apoiopedagogico@sorocaba.sp.gov.br

( ) SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA (SMPB)

( ) VARICELA

( ) PAROTIDITE / CAXUMBA

( ) ESCARLATINA

( ) MENINGITE

( ) SARAMPO

( ) RUBÉOLA

( ) DIARREIA

( ) CONJUNTIVITE

( ) COQUELUCHE

( ) INTOXICAÇÃO ALIMENTAR

( ) HEPATITE A

( ) COVID-19

( ) ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: 

DATA DA NOTIFICAÇÃO:

UNIDADE DE SAÚDE DO ATENDIMENTO:

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

DADOS DA PESSOA NOTIFICADA

NOME COMPLETO: 

DATA DE NASCIMENTO: IDADE: 

TELEFONE: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: 

10- MUNICÍPIO: 

11- DATA DE INÍCIO DE SINTOMAS: 

12-Classe/Sala de aula/Setor:

13-INTERNAÇÃO: (  )SIM  (  )NÃO / LOCAL:

14 – OBS.: 

15



REFERÊNCIAS

1.  Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.  Guia  de  vigilância

epidemiológica: emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus

2019 – covid-19 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da

Saúde, 2022. 131 p.

2.  Brasil.  PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/MS Nº  17,  DE 22 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe  sobre  medidas  para  prevenção,  controle  e  mitigação  dos  riscos  de  transmissão  do

coronavírus (covid-19) em ambiente de trabalho. Ministério do Trabalho e Previdência e da Saúde.

Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, ed.63. 01 abr.2022. Seção 1, p.358.

3. Brasil. NOTA TÉCNICA Nº 10/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS, DE 25 DE OUTUBRO

DE 2022.  Atualizações das recomendações e orientações sobre a covid-19 no âmbito da vigilância

epidemiológica. 

16


