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Esta secção descreve a lista de sintomas do COVID-19, fornece a definição de um contacto próximo, e descreve 
situações em que os contactos próximos estão isentos dos protocolos dos testes e quarentena do COVID-19, 
incluindo isolamento, quarentena e Test and Stay (Testar e Permanecer).       

Os indivíduos não vacinados e quaisquer contactos próximos que apresentem estes sintomas devem seguir os 
protocolos de resposta a testes e à quarentena, tal como descritos na secção 2 deste documento. 

Os indivíduos vacinados que não são contactos próximos devem seguir os protocolos de resposta a testes e à 
quarentena se estiverem a sentir os sintomas realçados abaixo em negrito. Estes indivíduos também podem 
procurar orientação clínica para avaliar a necessidade de testes de PCR se tiverem outros sintomas nesta lista. 

Os sintomas que os cuidadores devem monitorizar nas suas crianças, e o pessoal deve monitorizar-se a si 
próprio. Lista de sintomas do COVID-19: 

• Febre (100,0° Fahrenheit ou superior), calafrios ou arrepios 
• Dificuldade em respirar ou falta de ar 
• Nova perda de sabor ou cheiro 
• Dores musculares ou dores no corpo 
• Tosse (não devido a outra causa conhecida, como tosse crónica) 
• Dor de garganta, quando em combinação com outros sintomas 
• Náuseas, vómitos ou diarreia quando em combinação com outros sintomas 
• Dor de cabeça quando em combinação com outros sintomas 
• Fadiga, quando em combinação com outros sintomas 
• Congestão nasal ou nariz a pingar (não devido a outras causas conhecidas, como alergias) quando em 

combinação com outros sintomas 

Definição de um contacto próximo 
Os contactos próximos são definidos como indivíduos que estiveram a menos de 6 pés (1,80 m) de um indivíduo 
positivo para COVID-19 enquanto estão dentro de casa, durante pelo menos 15 minutos durante um período de 24 
horas. Por favor, note que o tempo de exposição ao risco começa 48 horas antes do início do sintoma (ou tempo de 
teste positivo se assintomático) e continua até o momento em que o indivíduo positivo para COVID-19 está isolado. 
Em geral, os contactos próximos devem seguir os protocolos de resposta a testes e à quarentena na secção 2 deste 
documento. No entanto, certos contactos próximos estão isentos dos protocolos de resposta ao teste e à 
quarentena, tal como se refere a seguir. 

Os seguintes contactos próximos estão isentos dos protocolos de resposta ao teste e à quarentena: 

Contactos assintomáticos e totalmente vacinados: Os indivíduos que são assintomáticos e totalmente vacinados 
estão isentos dos protocolos de resposta ao teste e à quarentena. 

Contactos próximos da sala de aulas: Um indivíduo que esteja exposto a um indivíduo positivo para COVID-19 na 
sala de aula enquanto ambos os indivíduos estavam a usar máscaras, desde que os indivíduos estivessem 
espaçados a pelo menos 3 pés (1 metro) de distância, está isento dos protocolos de resposta a testes e quarentena. 

Contactos próximos do autocarro: Os indivíduos nos autocarros devem usar máscaras de acordo com os requisitos 
federais. Como tal, os indivíduos que usam máscaras nos autocarros quando as janelas estão abertas estão isentos 
dos protocolos de resposta a testes e à quarentena. 



Contactos próximos que tiveram COVID-19 nos últimos 90 dias: Um indivíduo que tenha sido previamente 
diagnosticado com COVID-19 e depois se torne um contacto próximo de alguém com COVID-19 está isento dos 
protocolos de resposta a testes e quarentena se: 

o A exposição ocorreu no prazo de 90 dias após o início da sua própria doença E 
o O indivíduo exposto já recuperou e permanece sem sintomas do COVID-19. 

Secção 2: Protocolos recomendados para testes e quarentena 

Esta secção descreve os protocolos para testes e quarentena para os indivíduos – alunos e funcionários – que 
testam positivo para o COVID-19, contactos próximos que não estão isentos dos protocolos de resposta a testes e 
quarentenas, e indivíduos sintomáticos. Cada cenário descreve a duração de qualquer quarentena ou isolamento 
recomendado, as condições a cumprir para que o indivíduo regresse à escola, e quaisquer considerações adicionais. 
Visão Geral das Categorias dos Protocolos: 

o Protocolo A: Para indivíduos que testam positivo para COVID-19 
o Protocolo B: Protocolo para contactos próximos assintomáticos 
o Protocolo C: Protocolo para indivíduos sintomáticos 

Protocolo A: para indivíduos que testam positivo  
Período de duração: O período de isolamento para os casos positivos de COVID-19 é um mínimo de 10 dias após 
o início do sintoma ou após teste positivo de PCR ou antigénio, se assintomático. 
Regresso à escola: Após 10 dias e uma vez que têm: 

o Estado sem febre durante 24 horas (e sem tomar medicamentos que reduzam a febre); 
E 

o Sentem melhoria nos outros sintomas; e 
o As pessoas que não satisfaçam estes critérios após 10 dias podem receber autorização de qualquer dos 

técnicos de contacto da autoridade de saúde pública (conselho local de saúde ou Colaborativa de 
Avaliação Comunitária) ou profissional de saúde escolar antes de regressar à escola. 

Nota: O regresso à escola deve basear-se na resolução do tempo e dos sintomas. Não é recomendável repetir os 
testes antes de regressar à escola 

 
Protocolo B: Protocolo para contactos próximos assintomáticos 
Os contactos próximos que não estejam isentos dos protocolos de resposta a testes e quarentena e sejam 
assintomáticos devem seguir as orientações do Protocolo B abaixo. Por favor, lembre-se que todos os indivíduos 
assintomáticos e totalmente vacinados estão isentos dos protocolos de testes devido a contactos próximos e 
quarentena, pelo que não necessitam seguir o Protocolo B. No entanto, espera-se que os indivíduos totalmente 
vacinados monitorizem os sintomas e permaneçam em casa e sejam testados se experimentarem sintomas, 
segundo a orientação estatal e o Protocolo C. 
Nota: Em alguns casos, pode pedir-se aos indivíduos que sigam protocolos específicos para testes e quarentena 
(incluindo o período de duração de quarentena/isolamento) fornecidos por localizadores de contacto ou 
funcionários de saúde locais que podem ser diferentes dos protocolos recomendados a seguir. 

 

Protocolo B-1: Protocolo tradicional (se a escola não tiver acesso a testes diários rápidos ou a família ou 
adultos optam por não participar no protocolo de Testar e Permanecer) 
Duração: A quarentena é de pelo menos 7 dias a contar da data de exposição 
Regresso à escola: Após 7 dias, regressando no 8º dia, desde que: 

o Permaneça assintomático 



o Receba um teste para COVID (PCR ou antigénio rápido) no 5º dia ou mais tarde e receba um 
resultado negativo 

o Conduza a monitorização ativa dos sintomas até ao 14º dia, e deve isolar-se se os sintomas se 
desenvolverem. 

Nota: Se um indivíduo tiver sintomas no momento em que é designado como um contacto próximo ou a 14 dias 
seguintes à exposição inicial, deve seguir o protocolo para indivíduos sintomáticos (Protocolo C). Se um indivíduo 
testar positivo a qualquer momento, deve seguir o protocolo para indivíduos que testam positivo para COVID-19 
(Protocolo A). 
Protocolo B-2: Protocolo alternativo para quem opta por não receber um teste do COVID 

• Duração: A quarentena é de pelo menos 10 dias a contar da data de exposição 
• Regresso à Escola: Depois de 10 dias, regressando no dia 11, desde que: 
• Não tenha tido sintomas até este ponto 
• Faça monitorização ativa dos sintomas até ao 14º dia, e deve isolar-se se os sintomas se desenvolverem.  

Nota: Se um indivíduo tiver sintomas no momento em que é designado como um contacto próximo ou nos 14 
dias seguintes à exposição inicial, deve seguir o protocolo para indivíduos sintomáticos (Protocolo C). Se um 
indivíduo testar positivo a qualquer momento, deve seguir o protocolo para indivíduos que testam positivo para 
COVID-19 (Protocolo A). 

 

Protocolo C: Protocolo para indivíduos com sintomas:  

O Protocolo C aplica-se aos indivíduos vacinados e não vacinados que experimentem os sintomas do COVID-
19 enumerados na secção 1 aplicável ao seu estatuto. 

Protocolo C para indivíduos com sintomas: 
Protocolo C-1 (Recomendado): Regressar à escola depois de não ter sintomas e com teste 
Duração: Dependente da resolução do sintoma 
Regresso à Escola: Os indivíduos podem voltar à escola depois de: 

o Receberem um resultado negativo no teste PCR para o COVID-19. Nota: Desde que o indivíduo não 
seja um contacto próximo, se um profissional médico fizer um diagnóstico alternativo para os 
sintomas semelhantes ao COVID-19, o indivíduo pode usar esta recomendação (por exemplo, para 
a gripe ou faringite de estreptococos) em vez de um teste de PCR. 

o Ter melhorias nos sintomas 
o Estar sem febre pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos que reduzem a febre. 

Protocolo C-2: Protocolo alternativo para indivíduos sintomáticos que não são contactos próximos e optam 
por não receber um teste para o COVID-19 para voltar à escola 
Duração: O isolamento é pelo menos 10 dias após o início do sintoma 

• Regresso à Escola: Depois de 10 dias, regressando no dia 11, desde que: 
o Tenha melhorias nos sintomas 
o Esteja sem febre pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos que reduzem a febre. 

 
 
Secção 4: Perguntas Frequentes 
Quem deve receber um teste de diagnóstico? 
Se o pessoal ou os estudantes estiverem em contacto próximo com alguém que deu positivo para o COVID-19, 
devem ser testados e devem seguir os protocolos descritos no Protocolo B, a menos que estejam isentos, como 
acima descrito.  
Se o pessoal ou os alunos tiverem sintomas do COVID-19, devem ser testados e seguir os protocolos descritos no 
Protocolo C. 
 



Onde podem os indivíduos receber um teste de PCR individual? 
Todas as escolas devem ter uma lista de locais de testes disponíveis. Uma lista de sites de testes está disponível 
aqui, https://www.mass.gov/info-details/find-a-covid-19-test  e Massachusetts também tem um mapa de testes 
interativo https://www.mass.gov/info-details/find-a-covid-19-test.  Os funcionários e alunos que tenham sintomas 
também devem contactar o seu prestador de cuidados primários para obter mais instruções. 
 
Como é que é feita a monitorização dos contactos? 
Quando uma pessoa tem um teste para COVID-19 positivo, o conselho de saúde local ou a Colaborativa de 
Avaliação Comunitária de Massachusetts irá estender a mão para fornecer apoio para que o indivíduo possa 
permanecer em segurança em isolamento médico. Também pedirão ajuda para identificar os contactos próximos. 
Estas organizações irão então contactar os contactos próximos do indivíduo para fornecer informações que ajudem 
a parar a propagação do vírus, incluindo como permanecer em quarentena de maneira segura. 
Para continuar a ajudar na monitorização dos contactos, pedimos ao aluno/família e o pessoal a contactar os seus 
contactos pessoais e a notificar a escola. A escola também deve apoiar os esforços de monitorização dos contactos 
dentro da escola na medida do possível. 
 
Que medidas adicionais devem as escolas tomar se alguém apresentar sintomas de COVID-19? 
Se alguém é sintomático na escola ou no autocarro, deve usar máscara imediatamente e deve ser avaliado pelo 
profissional de saúde da escola para os sintomas. 
Se o indivíduo tiver sintomas do COVID-19, tal como descrito na Secção 1, o indivíduo dever usar máscara e, quando 
possível, permanecer numa sala separada com a porta fechada até que possam vir buscá-lo a escola. Para obter 
orientação completa dos gabinetes de saúde escolar, por favor consulte https://www.mass.gov/doc/information-
for-school-health-offices/download. 
 
Que medidas adicionais devem as escolas tomar se alguém testar positivo para o COVID-19? 
Determinar se o indivíduo esteve na escola nos dois dias anteriores ao início do sintoma (ou teste positivo se 
assintomático) e até ao isolamento. Em caso afirmativo, devem-se limpar e desinfetar os espaços em que um 
indivíduo passou tempo, se ainda não foram limpos. 
Comunicar com as famílias e o pessoal sobre os contactos próximos, incluindo informá-los de que: 

o Houve um teste positivo (não nomeie o indivíduo específico) 
o Explique que o aluno/pessoal é um "contacto próximo" e, por isso, deve seguir os protocolos dos contactos 

próximos descritos no Protocolo B. 
o Lembre aos indivíduos sobre a lista de sintomas do COVID-19 que devem monitorizar (ver secção 1). 
o Peça-lhes que comuniquem os resultados dos testes externos à escola. 

  

Se a escola descobrir sobre o teste positivo do COVID-19 no meio do dia escolar:  

o Certifique-se de que os alunos que estão em contacto próximo estão a usar máscaras. 
o Se os contactos próximos tiverem sintomas, devem usar máscaras e, quando possível, permanecer numa sala 

separada com a porta fechada até que alguém possa vir buscá-los. Para obter orientação completa dos 
gabinetes de saúde escolar, consulte 
https://www.mass.gov/doc/information-for-school-health-offices/download. 
 

O que devem os distritos e as escolas fazer se têm um grande volume de casos? 
Os distritos e escolas podem contactar o Centro de Ajuda de Resposta Rápida da DESE através do 781-338-3500 
para orientação se estão a ter um grande volume de casos. A notificação também deve ser prestada aos conselhos 
locais de saúde e de liderança distrital. 
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