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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

(Orientação de escolas a alunos ou familiares próximos que viajaram a áreas 

afetadas pelo novo coronavírus) 

 

 

Escolas de vários estados brasileiros estão proibindo a entrada de alunos, orientando 

quarentena a aqueles que tenham viajado a países com registro de infecção pelo novo 

coronavírus (COVID-19) e/ou tenham familiares próximos na mesma situação, ainda que não 

apresentem sintomas. O posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) é de que 

não há suporte técnico para essa medida até o presente momento. O Ministério da Saúde do 

Brasil também não faz esta recomendação. Além disso, não há legislação sanitária que ampare 

tal orientação. 

 

Aqueles que se incluam na definição de casos suspeitos de COVID-19 devem procurar 

imediatamente o pronto atendimento para avaliação e investigação diagnóstica. Estão nesta 

situação: 

- Situação 1: Febre E sinal ou sintoma respiratório E viagem para área afetada nos últimos 14 

dias (a relação atualizada dos países pode ser consultada em 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/); 

- Situação 2: Febre OU sinal ou sintoma respiratório E contato próximo de caso suspeito ou 

confirmado nos últimos 14 dias. 

 

Por enquanto, não há vacina nem medicação contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2). Mas 

existem medidas para prevenir o contágio, que são: 

- Lave frequentemente as mãos com água e sabão por 20 segundos ou use álcool em gel a 70%; 

- Cubra nariz e boca com o braço ou com lenço descartável ao espirrar ou tossir; 

- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

- Mantenha os ambientes bem ventilados; 

- Não compartilhe objetos pessoais, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

 

Em caso de questionamentos sobre doenças infecciosas, consulte-nos. 

 

 

São Paulo, 05 de março de 2020. 
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