
Procedimentos e Orientações do  
Ministério da Saúde sobre protocolo de 

isolamento de casos por Covid-19



    De acordo com as orientações dadas para o início 
do ano letivo de 2022, o aluno que apresentar algum 
sintoma gripal (tosse, dor de cabeça, febre e coriza), 
ou positivar para Covid-19, deverá ficar em casa 
de 5 a 7 dias. Após esse período, poderá retornar,
desde que não apresente sintomas respiratórios 
e febre, por pelo menos 24 horas, e sem o uso de 
antitérmico.



    Aqueles que realizarem testagem (RT – PCR ou teste 
ráp ido  de  an t ígeno )  para  Cov id -19 com:    

 
Resultado negativo no 5º dia: poderão sair do 
isolamento, antes do prazo de 7 (sete) dias, desde 
que não apresentem sintomas respiratórios e febre, 
pelo período de 24 horas, e sem o uso de antitérmico.

 
Resultado positivo: é necessário permanecer em 
isolamento por 10 (dez) dias, a contar do início dos 
sintomas.



    Para aqueles que, no 7º dia, ainda apresentarem 
sintomas, é obrigatória a realização da testagem.

Caso o resultado seja negativo, o estudante deverá 
aguardar 24 horas, sem sintomas respiratórios e 
febre, para sair do isolamento.
 
Com o diagnóstico positivo, deverá ser mantido o 
isolamento por 10 (dez) dias, contados a partir do 
início dos sintomas, e s´´o será liberado sob condição 
de não apresentar sintomas respiratórios e febre.



    Durante o período de isolamento, o aluno deverá 
fazer suas atividades pedagógicas através do Google 
Classroom. 

A partir do presente ano letivo, as aulas serão 
presenciais. Não ocorrerão mais no formato híbrido. 
Assim, apenas o aluno positivado ficará em casa. O 
restante da classe continuará frequentando a escola 
presencialmente. 



Qualquer dúvida ou sintoma gripal, o aluno deverá 
entrar em contato com a Orientadora da sala:

 Stella – 1ª e 2ª séries
stella@universitasensinomedio.com.br

Virgínia – 3ª série
virginia@universitasensinomedio.com.br
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