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          Considerando a confirmação de casos de Covid-19 em ambientes 

escolares  no município, alertamos toda a rede nas ações de vigilâncias frente 

ao surgimento de novos casos de doenças, com o objetivo de  reconhecer as 

características clínicas e epidemiológicas dos Surtos por Covid-19, entender e 

efetuar ações de vigilância epidemiológica com relação à doença.  

INVESTIGAÇÃO DE SURTOS 

Orientações e recomendações. 

Este documento proporciona as recomendações relativas às instituições de 

longa permanência, aos centros de convivência, às instituições públicas e 

privadas, às unidades prisionais, às escolas e aos centros de educação infantil 

referentes a surtos de Covid-19, no sentido de promover a manutenção das 

atividades dos serviços, de forma adequada, e proteger a saúde dos indivíduos 

que frequentam, trabalham ou residem nestes locais, frente à evolução da 

pandemia de Covid-19 e ao processo de vacinação. 

DEFINIÇÃO DE CONTATO 

É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de 

COVID-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas 

antes até dez dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas (caso 

confirmado sintomático) ou após a data da coleta do exame (caso confirmado 

assintomáticos). 

Para fins de vigilância, rastreamento, isolamento e monitoramento de contatos, 

deve- se considerar contato próximo a pessoa que: 

✓ Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 
minutos, comum caso confirmado sem ambos utilizarem máscara facial 
ou utilizarem de forma incorreta; 

✓ Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um 
caso confirmado; 

✓ Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente 
(dormitórios, creche, alojamento, entre outros) de um caso confirmado. 

 

 

 

Assunto: Orientação as Instituições  Escolares frente aos casos de Surtos de 

Covid-19  
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Definição de surto institucional: Ocorrência de dois ou mais casos suspeitos 

ou confirmados que tenham relação entre si e sinais e sintomas semelhantes em 

uma mesma instituição e em período inferior há 14 dias. 

Definição de caso suspeito de Covid-19: Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com 

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

sinais e sintomas: 

✓ Febre (mesmo que referida), 
✓ Calafrios; 
✓ Dor de garganta; 
✓ Dores de cabeça; 
✓ Tosse; 
✓ Coriza; 
✓  Distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

Observações: 

Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também: 

✓ A obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico; 
 

Idosos: deve-se considerar também os critérios específicos de agravamento 

como: 

✓ Síncope; 
✓ Confusão mental; 
✓ Sonolência excessiva; 
✓ Irritabilidade; 
✓ Inapetência. 

 
Na suspeita de Covid-19: a febre pode estar ausente (principalmente em idosos) 

e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes, assim como 

alterações do olfato e do paladar. 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo com SG que 

apresente: 

Dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax  

OU 

Saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada 

(cianose) dos lábios ou rosto. 

Observação: em crianças, além dos itens anteriores, observar: 

✓ Batimentos de asa de nariz; 
✓ Cianose; 
✓ Tiragem intercostal; 
✓ Desidratação; 

 Inapetência excessiva. 
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Definição de contato em situação de surto: 

Qualquer pessoa que esteve com o caso suspeito ou confirmado de covid-19 

durante o seu período de transmissibilidade (entre 2 dias antes e 10 dias após o 

início dos sintomas), nas seguintes situações: 

✓ Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 
minutos, sem utilizarem máscaras ou utilizarem de forma inadequada; 

✓ Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ ambiente 
(dormitórios, 

✓ alojamento, dentre outros) de um caso confirmado; 
✓ Compartilhar o mesmo veículo de transporte ou o mesmo refeitório, sem 

ventilação adequada e/ou uso de máscara. 
 

Definição de Isolamento: Separação de indivíduos infectados dos não 

infectados durante o período de transmissibilidade da doença, quando é possível 

transmitir o patógeno em condições de infectar outra pessoa. Dessa forma, 

incluem-se para essa definição as pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2. 

Definição de Quarentena: Medida preventiva recomendada para restringir a 

circulação de pessoas que foram expostas a uma doença contagiosa durante o 

período em que elas podem ficar doentes. Dessa forma, incluem-se para essa 

definição os contatos de casos de Covid-19. 

Definição de encerramento/conclusão de surto: Recomenda-se encerrar o 

surto após  o término do isolamento do último caso relacionado ao surto. 

Qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de 

COVID-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas 

antes até dez dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas (caso 

confirmado sintomático) ou após a data da coleta do exame (caso confirmado 

assintomáticos). 
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Ao ser identificado um ou mais casos suspeitos/confirmados de COVID-19: 

SURTO CASOS SUSPEITOS 

OU SINTOMÁTICOS 

CONTATOS 

Considerar 

como Surto a 

partir de 2 ou 

mais casos 

suspeitos ou 

confirmados 

que tenham 

relação entre 

si em um 

período 

inferior há 14 

dias.   

Afastamento por 7 dias 

se o paciente estiver 

assintomático e sem 

medicação há pelo 

menos 24 h ( a partir do 

início dos sintomas). 

Permanecendo  

sintomático, completar 

os 10 dias de atestado, 

mantendo as   medidas 

de isolamento por 

precaução até o 10º 

dia. 

Realizar ampla investigação de 

outros possíveis contactantes no 

ambiente escolar:  sala de aula e 

transporte escolar considerando 

dois dias que antecederam os 

sintomas do caso e durante dez 

dias posteriores. Caso não seja 

possível a investigação de outros 

contactantes fora da sala de aula, 

realizar monitoramento em 

conjunto com a instituição escolar. 

Medidas de prevenção e controle 

➢ 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 

- Todos os contactantes que forem identificados devem ser monitorados quanto 

a adesão à quarentena e manifestação de sintomas 

- Todos os contactantes que venham a apresentar sintomas compatíveis com 

COVID-19 devem ser encaminhados para uma unidade de saúde para avaliação 

clínica e investigação laboratorial 

Fonte:  Deliberação CIB nº11 de 18/02/2022 – Surtos Institucionais de COVID-19 

 

ATENÇÃO! Se houver a ocorrência de dois ou mais casos 

suspeitos/confirmados de COVID-19 é necessário que haja uma 

investigação para identificar um possível surto na instituição escolar. Caso 

contrário, as medidas de prevenção e controle deverão ser implementadas 

conjuntamente de acordo com a situação de cada indivíduo (alunos,  professores 

ou demais servidores da instituição). 

A instituição deverá notificar imediatamente a UBS de referência na 

ocorrência de um caso suspeito e/ou confirmado, e a partir da 
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caracterização e/ou suspeita de surto a UBS deverá notificar 

imediatamente a Vigilância Epidemiológica do município para orientações 

e tomada de decisão. 

PARA DEFINIÇÃO DE SURTO EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES FORAM 

ESTABELECIDOS DOIS CENÁRIOS: 

CENÁRIO  

Estudantes e 

professores que 

NÃO transitam 

entre outras 

salas/turmas 

Considerando que não haja transição de alunos e 

professores entre outras salas/turmas, considera-se um 

surto, a ocorrência de dois ou mais casos 

suspeitos/confirmados para COVID-19 na mesma 

sala/turma com vínculo epidemiológico (entre o mesmo 

período de incubação) 

• Recomendação: todos os alunos e professores da 

mesma sala/turma deverão permanecer em 

quarentena  a princípio por 14 dias, não devendo 

frequentar a instituição escolar e procurar uma 

unidade de saúde caso apresentem algum sintoma da 

doença 

Estudantes, 

professores e 

demais 

servidores que 

TRANSITAM 

entre outras 

salas/turmas 

Se houver a possibilidade de transição de alunos, 

professores e/ou demais servidores entre salas/turmas 

considera-se um surto a ocorrência de dois ou mais casos 

suspeitos/confirmados para COVID-19 com vínculo 

epidemiológico (entre o mesmo período de incubação). 

• Recomendação: suspender o período/turno por 14 

dias das salas/turmas onde os estudantes e 

professores transitaram, por pelo menos 15 minutos. 

Todos os alunos, professores e demais servidores 

identificados deverão permanecer em quarentena, 

sendo orientados a procurar uma unidade de saúde 

caso apresentem algum sintoma da doença. 

 

✓ É importante que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) investigue os 

casos, com apoio da instituição escolar, para que a equipe da saúde 

estabeleça o vínculo epidemiológico entre os casos, a fim de caracterizar um 

surto ou não. 

✓ É possível que a ocorrência de dois casos na instituição escolar, não 

estabeleça necessariamente um surto. Mesmo assim, pode gerar situações 

de pânico entre alunos, professores, demais funcionários e comunidade; 

✓ Investigação conjunta (SMS/Escola/UBS); 
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✓ Caberá a SMS a investigação clínica, epidemiológica e laboratorial dos 

casos, bem como a orientação de todas as medidas a serem tomadas para 

controlar a disseminação da doença a partir de caso(s) isolado(s) ou em 

surto. 

 

A INSTITUIÇÃO ESCOLAR DEVE: 

✓ Oferecer todo o apoio e as informações que a saúde necessitar para fazer 

a investigação e adotar as medidas recomendadas, que poderão ser:  

- Afastamento de alunos, professores e funcionários;  

- Coleta de material para realização de exames laboratoriais;  

- Reorganização dos protocolos adotados pela instituição escolar;  

- Medidas de adequação de infraestrutura e processos de trabalho e 

convívio da instituição escolar; 

- Solicitação de comunicados diários; e, 

- Reuniões e comunicados com a comunidade da instituição escolar. 

✓ Compete à instituição escolar notificar imediatamente a UBS a ocorrência 

de casos suspeitos e/ou confirmados; 

✓ Encaminhar para a UBS a listagem com nome, endereço e telefone de 

todos os casos suspeitos/confirmados e contactantes de Covid-19. 

✓ Medidas de esclarecimentos e comunicação entre todos devem ser 

tomadas de maneira ágil e clara, evitando assim ações desnecessárias 

por parte da instituição escolar, pais ou funcionários 

✓ A instituição escolar deve ajudar a identificar a necessidade de reunião 

entre pais, instituição escolar e a Secretaria Municipal de Saúde para 

esclarecer o que for necessário, em qualquer situação, para acolher as 

angústias da comunidade, e dar orientações. 

✓ A instituição escolar deve fazer os devidos comunicados, orientados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, aos pais, professores e funcionários. 

✓ Qualquer medida eventual de fechamento temporário da instituição 

escolar deve ser tomada conjuntamente entre as áreas da Saúde (onde 

acolhe, atende, orienta, encaminha e afasta todos casos índice e 

contactantes), da Educação  (que defini o fechamento escolar 

temporário) e o Governo Municipal. 

 

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS CASOS NA 

COMUNICADE ESCOLAR 

A Instituição escolar deverá fazer o monitoramento de alunos, 

professores e outros servidores faltosos, com objetivo de apoiar o 

monitoramento da Saúde.  
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AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR SÃO: 

✓ Verificar diariamente as ausências de alunos. Se houver falta verificar 

junto à família, ou responsáveis, o motivo da ausência; 

✓ O monitoramento deve ser feito em todos os períodos e em todas as salas 

de aula; 

✓ O monitoramento de ausências deve ser feito também em professores, 

funcionários e colaboradores; e, 

✓ Caso seja verificado que a ausência se deu por motivo de doença, 

compatível com COVID-19, a instituição escolar deve comunicar à 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme fluxo previamente estabelecido. 

Com a volta às aulas presenciais, deverá haver um esforço conjunto das 

áreas de saúde, de educação e das famílias no sentido de evitar que as 

instituições escolares se tornem focos de propagação da doença. 

Para isso é necessário garantir que: 

-- NENHUM aluno, professor ou funcionário sintomático ou assintomático 

confirmado laboratorialmente (biologia molecular ou pesquisa de antígeno) 

retorne ou frequente as aulas ou ambiente escolar antes do término do 

período de quarentena; 

-- É importante que a instituição escolar participe ativamente na 

identificação de pessoas com sintomas gripais (suspeitos de COVID-19) no 

ambiente escolar, identificando e encaminhando os casos sintomáticos para 

avaliação clínica em um serviço de saúde do município, orientando também o 

imediato isolamento social bem como os casos assintomáticos; 

-- TODO caso de síndrome gripal deve ser encaminhado preferencialmente ao 

serviço de saúde próximo à sua residência para avaliação do estado de saúde e 

elucidação do diagnóstico; 

-- A unidade de saúde deverá recomendar o afastamento das atividades e 

isolamento domiciliar, seguindo os protocolos vigentes frente a casos suspeitos 

e confirmados de COVID-19; e, 

-- O diagnóstico laboratorial é responsabilidade da Unidade de Saúde que 

realizou a avaliação clínica do caso, de acordo com os protocolos vigentes 

 

MONITORAMENTO DE CONTATOS  NA COMUNIDADE ESCOLAR 

  A Instituição escolar deve apoiar as recomendações vigentes na 

identificação dos contactantes. (O tempo de afastamento e de quarentena dos 

casos e dos contactantes deve ser realizado pela unidade de saúde. O 

monitoramento dos casos e dos contactantes também é de 
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responsabilidade da unidade de saúde, pois este monitoramento inclui a 

identificação de sintomas e sinais de agravamento da doença). 

É indispensável que a instituição escolar: 

-- Seja informada acerca dos casos confirmados de COVID-19, bem como dos 

seus contactantes que, pelo protocolo vigente, devem ser afastados e isolados 

por 14 dias a partir da data do último contato com o caso confirmado de 

COVID-19; 

-- Participe da estratégia de afastamento e isolamento domiciliar dos casos e dos 

contactantes, sejam eles alunos, professores ou funcionários, apoiando as 

famílias e reforçando as orientações feitas pela unidade de saúde; 

-- Participe do processo de monitoramento dos contactantes assintomáticos do 

ambiente escolar.  

ATENÇÃO! Lembrando-se que mesmo com as medidas de distanciamento 

social, uso de máscara e higienização frequente das mãos ainda há um risco de 

transmissão da doença, sendo necessária integralmente a continuidade das 

ações de vigilância (isolamento/quarentena e monitoramento dos 

casos/contatos). 

Conforme deliberação CIB nº11 de 18/02/2022 – Surtos Institucionais de COVID-19 

 

 

 

 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Vigilância à Saúde 

Secretaria Municipal de Diadema 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19  

Fluxo para realização de testagem e afastamento na suspeita de COVID-19 – SURTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Conforme deliberação CIB nº11 de 18/02/2022 – Surtos Institucionais de COVID-19 

  

2 casos ou +suspeitos 

ou confirmados de 

COVID-19 em 

Instituição Escolar ou 

outras. 

Considerar como Surto a partir 

de 2 ou mais casos suspeitos ou 

confirmados que tenham 

relação entre si. 

 

CONTACTANTE: Qualquer pessoa que esteve em 

contato próximo a um caso confirmado de COVID-19 

durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, 

entre 48 horas antes até dez dias após a data de início 

dos sinais e/ou sintomas (caso confirmado 

sintomático) ou após a data da coleta do exame (caso 

confirmado assintomático). Todos os colegas da 

mesma sala , todos do mesmo transporte escolar, 

todos os professores que deram aula e tiveram contato 

com o caso considerado suspeito/confirmado durante 

o período de transmissibilidade, todos os outros 

contactantes identificados na investigação 

laboratorial. 

Sintomático  

Realizar a notificação no E-Sus 
notifica e realizar coleta de 
Teste Rápido de Antígeno (TRA) 

 

 UBS Realizar a  notificação de SURTO 
encaminhar por e-mail para 
ecd@diadems.sp.gov.br e no E-Sus 
notifica. 
Atestado por 14 dias fornecido pelo 
médico. 

Não realizar TRA nem RT-PCR 

Teste Rápido de Antígeno 
 
 

Realizar RT-PCR .  
Afastamento por 7 dias a partir do 
início dos sintomas (caso  o 
paciente permaneça assintomático 
e sem medicação há pelo menos 24 
h. Se estiver sintomático, completar 
os 10 dias de atestado, mantendo 
as   medidas de isolamento por 
precaução até o 10º dia. 

Avaliação médica da 

síndrome gripal e 

afastamento por no 

máximo 5 dias, a 

partir do início dos 

sintomas (caso o 

paciente permaneça 

assintomático e sem 

medicação há pelo 

menos 24 h.  

Medidas adicionais de isolamento por 
precaução: 
- Usar máscara bem ajustada ao rosto; 
- Evitar locais com aglomeração; 
- Não frequentar locais onde não possa usar 
máscara durante todo o tempo, como: 
restaurantes, bares, refeitórios, evitando 
comer próximo à outras pessoas; 
- Não viajar durante este período; 
-Todos os contactantes que forem 
identificados devem ser monitorados quanto 
a adesão à quarentena e manifestação de 
sintomas; 
 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO 

Unidade escolar comunica a UBS e encaminha 

listagem com nome , endereço e telefone  de 

todos os contactantes.   

 

Atendimento na 

(UBS) 

 


