
COVID-19 : SINTOMAS QUE LEVAM A RETIRADA DA CRIANÇA 
 

 

SITUAÇÃO 1: ESTUDANTE COM SINTOMAS QUE NÃO ESTEVE EM CONTATO 

PRÓXIMO COM UM CASO POSITIVO CONFIRMADO 

 
1) AS PRIMEIRAS 24 HORAS … 

 

Se o seu filho apresenta um ou mais dos sintomas listados a seguir, ele deve ficar em casa e evitar o 

contato com outras pessoas. Espere 24 horas e reavalie os sintomas. Se os sintomas desaparecerem, seu 

filho pode voltar para a escola. Caso contrário, continue no ponto 2. 
 

2) MAIS DE 24 HORAS … 
 

Se seu filho tem um ou mais sintoma(s) por mais de 24 horas, faça uma autoavaliação usando 

os cenários abaixo: 
 

Cenário A 

Meu filho tem 1 dos 

seguintes sintomas: 

• Febre 

• Perda de paladar ou cheiro 

• Sintomas respiratórios: 

tosse (nova ou pior), falta de 

ar, dificuldade em respirar 

Cenário B 

Meu filho tem 2 dos 

seguintes sintomas: 

• Dor na barriga 

• Vômito 

• Diarreia 

• Dor de garganta 

• Nariz escorrendo ou                         

congestão 

• Grande cansaço 

• Perda significativa de apetite 

• Dor muscular generalizada 

(não relacionada a esforço 

físico) 

Cenário C 

Meu filho tem 1 dos 

seguintes sintomas: 

• Dor de barriga 

• Vômito 

• Diarreia 

• Dor de garganta 

• Nariz escorrendo ou 

    congestão 

• Grande cansaço 

• Perda significativa de apetite 

• Dor muscular generalizada 

(não relacionada a esforço 

físico) 
 
 
 

 
 

Leve seu filho para fazer o teste triagem do COVID-19 e fiquem 

isolados até que o resultado seja negativo. 

Se o resultado for positivo, o isolamento continua por um período 

MÍNIMO de 10 dias. 
 

Se você decidir não fazer o teste de COVID-19 em seu filho, ele 

precisará ficar isolado por um período MÍNIMO de 14 dias a 

partir do início dos sintomas E até 48 horas após o 

desaparecimento. Durante este período, seu filho não poderá 

frequentar a escola ou a creche escolar. 

A criança pode voltar 

para a escola: 

• se ele não tiver febre sem 

tomar um antipirético 

(Ibuprofeno, por exemplo, 

Advil, Motrin, etc.) 

• se ele não vomitou nas 

últimas 24 horas e se está 

disposto para retomar 

atividades 
 

 
 

Outros membros da família podem continuar com suas atividades habituais se 

não apresentarem sintomas. 

 
Se você decidir que seu filho seja testado por precaução, mesmo que seus sintomas não justifiquem a 

realização de um teste de triagem, seu filho pode continuar com suas atividades habituais visto que este 

teste não foi exigido pela Direção de Saúde Pública. 
 
 

SITUAÇÃO 2: O ESTUDANTE ESTEVE EM CONTATO PRÓXIMO COM UM CASO POSITIVO 
CONFIRMADO  

 

 

SE TIVER SINTOMAS 

Seu filho deve ficar no mínimo 14 dias em 

isolamento, seja o teste positivo ou negativo. Será 

a Direção de Saúde Pública que irá determinar o 

fim do período de isolamento. 

SE NÃO HOUVER SINTOMA 
 

Seu filho deve ficar no mínimo 14 dias em 

isolamento, seja o teste positivo ou negativo. O 

período de isolamento pode exceder 14 dias se ele 

desenvolver sintomas durante o período de 

isolamento preventivo ou se for diagnosticado 

positivo neste período. Será a Direção de Saúde 

Pública que determinará o fim do período de 

isolamento. 
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