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ANEXO 7 COMPLEMENTAR AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS VIGENTES – EDUCAÇÃO 

CARTA REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA EDUCAÇÃO E SAÚDE   

À UNIDADE DE SAÚDE/PROFISSIONAL DE SAÚDE: para avaliação clínica 
 

Esta escola está em monitoramento de casos suspeitos de COVID-19. Em atenção às DIRETRIZES PARA 

AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE FRENTE AOS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 EM ALUNOS E 

TRABALHADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, solicito avaliação e conduta frente ao caso em questão: 

O aluno (   ) trabalhador (   )_________________________________________________________, 
data de nascimento: ___ /___ / _____,  compareceu  nesta unidade escolar no dia ___ /___ / _____  
apresentando os seguintes sintomas abaixo indicados: 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À UNIDADE ESCOLAR: retorno da Avaliação Clínica do aluno/trabalhador 
 

Avaliação clínica: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Conduta:Realizou teste de COVID-19?   (   ) Sim (   ) Não 
   Se sim, qual teste? ________________________________________ 

 

Afastamento: _____ dias 
 

Orientações gerais para a escola: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

(   ) febre (mesmo que referida) (   ) calafrios (   ) coriza 
(   ) dor de cabeça (   ) distúrbios gustativos. (   ) obstrução nasal 
(   ) dor de garganta (   ) distúrbios olfativos (   ) diarreia 
(   ) tosse   

ORIENTAÇÃO AOS CENTROS DE SAÚDE E ESCOLAS: critérios de definição de caso suspeito de COVID-19 

→ Por se tratar de instituição coletiva, serão adotadas condutas mais sensíveis para alunos e trabalhadores 
das escolas, isto é, na vigência de apenas um (1) sintoma, a pessoa sintomática deverá procurar uma 
unidade de saúde, referindo que trabalha/estuda em instituição de ensino, para que seja avaliada e 
encaminhada para coleta de exame e afastamento, se necessário. 

→ Após avaliação de saúde os alunos e trabalhadores, para os quais a hipótese diagnóstica de COVID-19 foi 
descartada, deverão apresentar atestado médico (com CID) afastando infecções virais com permissão do 
retorno às atividades presenciais no ambiente escolar ou o retorno quando houver a regressão total dos 
sintomas sem uso de medicação por mais de 24 horas. 

Referências:  
- Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019. Ministério Saúde 
2021. https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid- 19/view 
- Diretrizes para ações de prevenção e controle frente aos casos suspeitos de covid-19 em alunos e trabalhadores de instituições de ensino - 
documento para instituições de ensino e serviços de saúde. https://covid-19.campinas.sp.gov.br 

_________________________________________________ 
Unidade escolar 

_____________________________ 
Cargo/função 

Campinas, ____/ ____/ ________ 

_________________________________________________ 
Nome 
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