
1. Quarentena
Ficar em quarentena significa restringir atividades ou separar pessoas que não estão doentes, mas podem 
ter sido expostas à Covid-19. O objetivo é prevenir a propagação da doença no momento em que se 
desenvolvem sintomas.

2. Isolamento
Ficar em isolamento significa separar pessoas que estão com sintomas de Covid-19 e/ou foram infectadas 
pelo vírus e podem provocar propagação da doença.

3. Caso suspeito de Covid-19
Pessoa que esteve a menos de um metro de distância com um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, 
por um período mínimo de 15 minutos, ambos sem máscara facial.

4. Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia.
 • Em crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico 
específico.
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5. Período de transmissibilidade
Período em que a pessoa pode transmitir a doença. Varia de dois dias antes do aparecimento dos 
sintomas até dez dias após o início dos sintomas. Os casos graves podem apresentar maior período de 
transmissibilidade.
 • Para o período de transmissibilidade, consideramos a definição que consta na Norma Técnica 
Nº 6/2022 - SES/SVS/DIVEP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
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SIGA AS AÇÕES
APROPRIADAS

PARA CADA CENÁRIO

4º Passo: 
Encaminhar 
resultado do exame 
para o e-mail 
covid@edn.org.br.

A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o SARS-CoV-2 
podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou síndrome 
respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

Protocolo 1: Aluno desenvolve 
sintomas que configuram 
caso suspeito

Na Escola - É enviado para casa 
imediatamente para cumprir quarentena 
domiciliar. A família deve averiguar se o caso 
é ou não Covid-19.
Em casa - Pedimos que a família não envie o 
aluno para a Escola. A família deve averiguar 
se o caso é ou não Covid-19.

O QUE FAZER?

1º Passo: Reportar, imediatamente, por 
escrito, para o e-mail covid@edn.org.
2º Passo: Seguir a contagem a partir do 
primeiro dia dos sintomas.
Do 1º ao 3º dia: período de espera, em 
quarentena, antes da testagem.
No 3º dia: testagem com RT-PCR Laboratorial 
ou Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag) e 
aguardo do resultado.
3º Passo: Obter resultado do exame RT-PCR 
ou TR-Ag.

OBTIVE O RESULTADO
DO EXAME.
E AGORA?

5º Passo: Retorno autorizado.

SE NEGATIVO E ASSINTOMÁTICO

5º Passo: Consultar profissional de saúde.
6º Passo: Encaminhar autorização médica para o 
e-mail covid@edn.org.br.
7º Passo: Após consulta, observar se o aluno:
• Está há 24 horas sem febre, sem uso de antitérmi-
cos, e;
• Está sem sintomas respiratórios.
8º Passo: Retorno autorizado.

SE NEGATIVO E SINTOMÁTICO

5º Passo: Entrar em isolamento obrigatório de um 
total de sete dias a contar do 1º dia de sintomas;
6º Passo: No sétimo dia, observar se o aluno:
• Está há 24 horas sem febre, sem uso de antitér-
micos, e;
• Está sem sintomas respiratórios.
7º Passo: Retorno autorizado no oitavo dia.

* Se o estudante permanecer sintomático mesmo 
após concluir o período de isolamento de sete dias, 
permanecer em isolamento por mais três dias.
** Se o estudante permanecer sintomático mesmo 
após concluir o período de isolamento de dez dias, 
consultar profissional de saúde.

SE POSITIVO



A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o SARS-CoV-2 
podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou síndrome 
respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Protocolo 2: Aluno testa 
positivo para Covid-19, mas 
está assintomático

Conforme orientação do Ministério da Saúde na 4ª versão do Guia de Vigilância Epidemiológica, casos 
confirmados assintomáticos de Covid-19 devem:

1º Passo: Permanecer em isolamento pelo período de cinco dias, a contar do 1º dia de confirmação do contágio - data do 
exame RT–PCR ou teste rápido de antígeno (TR-Ag).

2º Passo: Realizar RT-PCR Laboratorial ou Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag) no quinto dia e aguardar resultado.

• Se negativo: Retorno autorizado no oitavo dia.
• Se positivo: Permanecer em isolamento até o 10º dia de confirmação do contágio.

*Havendo alteração no quadro de sintomas do aluno, seguir Protocolo 1.



Protocolo 3: Aluno esteve em 
situação pontual sugestiva de 
contaminação

O aluno teve contato pontual, a menos de um 
metro de distância, por um período mínimo de 15 
minutos, sem máscara, com pessoa que apresenta 
sintomas que configuram caso suspeito, nos últimos 
14 dias.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO PONTUAL SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O aluno teve contato pontual, a menos de um 
metro de distância, por um período mínimo de 
15 minutos, sem máscara, com pessoa 
infectada, nos últimos 14 dias, sem usar

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo:  Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo:  Permanecer 
no ensino presencial.

* Havendo alteração no 
quadro de sintomas do 
aluno ou confirmação do 
caso suspeito, seguir 
imediatamente a linha de 
ação apropriada dentro 
deste Protocolo.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO 1º Passo: Reportar, imediatamente, por 
escrito, para o e-mail covid@edn.org.br.
2º Passo: Cumprir quarentena de cinco dias 
do último dia de contato.
3º Passo: No quinto dia, realizar Exame 
RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag).
4º Passo (A): Se negativo, retorno 
autorizado no oitavo dia, a contar da data 
do último contato com o caso confirmado.
4º Passo (B): Se positivo, consultar 
profissional de saúde.

*Havendo alteração no quadro de sintomas 
do aluno, seguir Protocolo 1.
**Caso a família escolha não realizar exame 
na criança, deverá cumprir um período total 
de isolamento de 14 dias desde o último dia 
de contato com o caso confirmado.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o SARS-CoV-2 
podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou síndrome 
respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.



Protocolo 4: Aluno está em 
situação recorrente sugestiva 
de contaminação

O aluno convive com pessoa que apresenta sintomas 
que configuram caso suspeito em ambiente onde não é 
possível observar distanciamento de um metro ou o uso 
de máscara.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO RECORRENTE SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Consultar 
profissional de saúde.
3º Passo: Encaminhar 
autorização médica para 
o e-mail 
covid@edn.org.br.
4º Passo: Retorno 
autorizado.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo: Reportar, imediata-
mente, por escrito, para o 
e-mail covid@edn.org.br.
2º Passo: Cumprir quarentena 
até o caso suspeito obter 
resultado negativo do exame 
RT-PCR ou do teste de antígeno 
(TR-Ag).
3º Passo: Encaminhar 
resultado negativo do exame 
ou autorização médica para o 
e-mail covid@edn.org.br.
4º Passo: Retorno autorizado.

* No 2º Passo, se positivo, 
consultar profissional de saúde.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o SARS-CoV-2 
podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou síndrome 
respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

O aluno convive com pessoa infectada em ambiente 
onde não é possível observar distanciamento de um 
metro ou o uso de máscara.



Sintomas que configuram caso suspeito de Covid-19
Pessoa que apresente pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Em 
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

Protocolo 1: Colaborador 
desenvolve sintomas que con-
figuram caso suspeito

DEMONSTREI SINTOMAS.

Na Escola - Reportar, imediatamente, para o(s) seu(s) 
supervisor(es) direto(s) e entrar em quarentena na 
Enfermaria para avaliação diagnóstica.
• Se confirmado que sintomas reportados configuram caso 
suspeito de Covid-19, você será dispensado para averiguar 
se é ou não caso de Covid-19.
• A Enfermaria ficará responsável por informar o(s) seu(s) 
supervisor(es) direto(s) e o departamento de Recursos 
Humanos sobre sua saída e situação.
Em casa - Pedimos que não venha à Escola e averigue se é 
ou não caso de Covid-19. 
• Se você for se ausentar do trabalho, você deverá informar 
o(s) seu(s) supervisor(es) direto(s) e o Departamento de 
Recursos Humanos.

* É imprescindível que o colaborador cumpra todos os procedimentos e obedeça ao 
período de isolamento estabelecido pelo profissional de saúde.

1º Passo: Seguir a contagem a partir do 
primeiro dia dos sintomas.
Do 1º ao 5º dia: período de espera, em 
quarentena, antes da testagem.
No 5º dia: testagem com RT-PCR Laboratorial 
ou Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag) e 
aguardo do resultado.
2º Passo: Obter resultado do exame RT-PCR 
ou TR-Ag.

O QUE FAZER?

3º Passo: Encaminhar 
resultado do exame 
para o e-mail 
recursos.humanos
@edn.org.br.

OBTIVE O RESULTADO DO EXAME.
E AGORA?

SIGA AS AÇÕES
APROPRIADAS

PARA CADA CENÁRIO

4º Passo: Retorno autorizado no sexto dia.

SE NEGATIVO E ASSINTOMÁTICO

4º Passo: Consultar profissional de saúde.
5º Passo: Encaminhar atestado ou autorização 
médica para recursos.humanos@edn.org.br.
6º Passo: Retorno autorizado.

SE NEGATIVO E SINTOMÁTICO

4º Passo: Seguir em isolamento obrigatório de um 
total de sete dias a contar do 1º dia de sintomas;
5º Passo: No sétimo dia, observar se:
• Está há 24 horas sem febre, sem uso de antitér-
micos, e;
• Está sem sintomas respiratórios.
6º Passo: Retorno autorizado no oitavo dia.

* Se permanecer sintomático mesmo após concluir 
o período de isolamento de sete dias, permanecer 
em isolamento por mais três dias.
** Se permanecer sintomático mesmo após 
concluir o período de isolamento de dez dias, 
consultar profissional de saúde.

SE POSITIVO



Protocolo 2: Colaborador teve 
contato próximo a um caso 
confirmado de Covid-19

Conforme orientação do Ministério do Trabalho e Previdência e o Ministério da Saúde na Portaria 
Interministerial MTP/MS Nº 17, trabalhadores considerados contatantes próximos de Covid-19 devem:

1º Passo: Permanecer no trabalho presencial, desde que estejam com vacinação completa, de acordo com esquema 
vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde.
2º Passo: Apresentar documento comprobatório da doença do caso confirmado, caso residam juntos. Para tanto, 
encaminhar documento para recursos.humanos@edn.org.br.

*Havendo alteração no quadro de sintomas, seguir Protocolo 1.



https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=77292
322&codigo_crc=79EFA154&hash_download=dc43a277e88fe01b7553ca53bf081366c4c38acfeedd152
02109ecea1de031da620cbc1109bb8ef795768704a06a0dbd5b52f1a97a2e254a2e3aacf7a10ca9da&visu
alizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0

https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Nota-Tecnica_utilizacao-de-TR-de-antigeno
_SARS_CoV_2.pdf

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/ministerio-da-saude-reduz-para-7-dias-o-
isolamento-de-casos-por-covid-19/GuiadeVigilanciaEpidemiologicaCovid19_12012022.pdf/view

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detai
l/q-a-coronaviruses

https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/arquivos/decreto-no-42-211-de-17-de-junho-
de-2021.pdf

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e66b75c862b4489ea01103c19cabed3c/Decreto_41913_19_03_20
21.html
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