
1

Ministério da Saúde | Ministério da Educação

Ferramenta de rastreio à COVID-19 para 
estudantes e crianças na escola, em 
creches e jardins de infância Última atualização: 6 de janeiro de 2022 

Os estudantes e as crianças devem fazer o rastreio à COVID-19 todos os dias antes de irem para a escola, creche 
ou jardim de infância. O(s) progenitor(es)/tutor(es) podem preencher este documento em nome de uma criança.

Data (dd-mm-aaaa) 

Perguntas de Rastreio

1. Nos últimos [5, 10] dias o estudante/a criança sentiu alguns destes sintomas? 

• Se o estudante/a criança estiver totalmente vacinado/a OU tiver idade de 11 anos ou menos, use 5 dias 

• Se o estudante/a criança tiver idade de 12 anos ou mais, e não estiver totalmente vacinado/a OU se estiver 
com o sistema imunitário comprometido, use 10 dias

Quem estiver doente ou tiver quaisquer sintomas novos ou a piorar de doença, incluindo os não indicados na lista 
em baixo, deve ficar em casa até os seus sintomas estiverem a melhorar durante 24 horas e deve procurar uma 
avaliação junto do seu prestador de cuidados médicos, se necessário. Os membros do agregado familiar com 
qualquer um dos sintomas indicados em baixo devem ficar em casa ao mesmo tempo que a pessoa que está 
doente, independentemente do estatuto de vacinação. 

Se o estudante/a criança estiver sintomático/a e tiver testado/a negativo à COVID-19 num só teste PCR ou dois 
testes rápidos de antígenos (RAT) efetuados com intervalo de 24 horas, e os sintomas estiverem a melhorar 
durante 24 horas, pode responder “não” a todos os sintomas. 

Escolha todos os que forem novos ou estejam a piorar e não estejam relacionados com outras causas ou 
condições conhecidas preexistentes.

Febre e/ou arrepios 
Temperatura de 37,8 graus Celsius/100 graus Fahrenheit ou mais alta e/ou arrepios

Sim Não

Tosse ou tosse forte (crupe )
Contínua, mais do que habitual, fazendo um ruído sibilante ao respirar (não relacionada  
com asma, vias aéreas reativas pós-infeciosas ou outras causas ou condições  
conhecidas preexistentes)

Sim Não

Respiração ofegante 
Sem fôlego, incapaz de respirar fundo (não relacionada com asma ou outras causas  
ou condições conhecidas preexistentes)

Sim Não

Diminuição ou perda de paladar ou olf ato
Não relacionada com alergias sazonais, distúrbios neurológicos ou outras causas  
ou condições conhecidas preexistentes

Sim Não
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2. Nos últimos [5, 10] dias o estudante/a criança sentiu alguns destes sintomas?

• Se o estudante/a criança estiver totalmente vacinado/a OU tiver idade de 11 anos ou menos, use 5 dias 

• Se o estudante/a criança tiver idade de 12 anos ou mais, e não estiver totalmente vacinado/a OU se estiver 
com o sistema imunitário comprometido, use 10 dias

Escolha todos os que forem novos ou estejam a piorar e não estejam relacionados com outras causas ou 
condições conhecidas preexistentes.

Garganta inflamada ou dificuldade para engolir
Deglutição dolorosa (não relacionada com alergias sazonais, refluxo gastroesofágico,  
ou outras causas ou condições conhecidas preexistentes)

Sim Não

Nariz com prurido, entupido/congestionado 
Não relacionado com alergias sazonais, estar no exterior em tempo frio,  
ou outras causas ou condições conhecidas preexistentes)

Sim Não

Dor de cabeça
Não habitual, de longa duração (não relacionada com dores de cabeça do tipo tensão,  
enxaquecas crónicas ou outras causas ou condições conhecidas preexistentes) 

Se o estudante/a criança tomou uma vacina contra a COVID-19 e/ou contra  
a gripe nas últimas 48 horas e sente uma dor de cabeça suave que só começou  
depois da vacinação, escolha “Não.”

Sim Não

Cansaço extremo 
Não habitual, fadiga, falta de energia, pouco apetite em crianças (não relacionado  
com depressão, insónia, disfunção da tiroide, lesão súbita ou outras causas ou condições  
conhecidas preexistentes)

Se o estudante/a criança tomou uma vacina contra a COVID-19 e/ou contra a gripe nas últimas  
48 horas e sente uma fadiga e/ou dores musculares/dores nas articulações suaves que só  
começaram depois da vacinação, escolha “Não.”

Sim Não

Dores nos músculos ou nas articulações
Se o estudante/a criança tomou uma vacina contra a COVID-19 e/ou contra a gripe nas  
últimas 48 horas e sente uma fadiga e/ou dores musculares/dores nas articulações  
suaves que só começaram depois da vacinação, escolha “Não.”

Sim Não

Náusea, vómitos e/ou diarreia
Não relacionados com o síndrome do intestino irritável, ansiedade, cólicas menstruais  
ou outras causas ou condições conhecidas preexistentes

Sim Não

3. Nos últimos [5, 10] dias o estudante/a criança testou positivo à COVID-19?
Isto inclui um resultado positivo de teste à COVID-19 num teste PCR laboratorial, teste rápido de antígeno ou com 
um “kit” de autoteste caseiro. 

• Se o estudante/a criança estiver totalmente vacinado/a OU tiver idade de 11 anos ou menos, use 5 dias 

• Se o estudante/a criança tiver idade de 12 anos ou mais, e não estiver totalmente vacinado/a OU se estiver 
com o sistema imunitário comprometido, use 10 dias. 

Sim  Não

4. Alguma das seguintes se aplica?

• O estudante/a criança vive com alguém que está atualmente em isolamento  
por causa de um teste positivo à COVID-19

• O estudante/a criança vive com alguém que está atualmente em isolamento por  
causa de sintomas de COVID-19

• O estudante/a criança vive com alguém que está atualmente em isolamento  
enquanto espera pelos resultados do teste à COVID-19 

Se o indivíduo em isolamento não tiver testado positivo à COVID-19 e tiver somente um destes sintomas:  
garganta inflamada ou dificuldade para engolir, nariz com prurido ou entupido/congestionado,  
dor de cabeça, cansaço extremo, dores de músculos ou nas articulações, náusea,  
vómitos e/ou diarreia, escolha “Não.”

Sim Não 



3

 ϕ

 ϕ

 ϕ
 ϕ

5. O estudante/a criança foi identificado /a como em “contacto próximo” com alguém  
que atualmente tem COVID-19 e foi aconselhado a autoisolar-se?
Se a orientação da saúde pública que lhe foi dada o/a aconselhou que não  
precisa de se autoisolar, escolha “Não.”

Sim Não

6. Algum médico, prestador de cuidados de saúde ou unidade de saúde pública   
lhe disse que o estudante/a criança deveria estar em isolamento (ficar em casa)? 
Isto pode ser por causa de um surto ou para despistagem de contactos.

Sim  Não

7. Alguma das seguintes se aplica?

• Nos últimos 14 dias, o estudante/a criança viajou para fora do Canadá e foi-lhe dito  
para fazer quarentena 

• Nos últimos 14 dias, o estudante/a criança viajou para fora do Canadá e foi-lhe dito  
para não ir à escola/creche ou jardim de infância

• Nos últimos 14 dias, alguém com quem o estudante/a criança vive regressou de  
uma viagem para fora do Canadá e está em isolamento enquanto espera os  
resultados de um teste à COVID-19. 

Por favor, note que se a criança/o estudante não estiver completamente vacinada/o mas está isenta/o da 
quarentena federal porque viajou com um companheiro vacinado, ela/e não deve ir à escola ou à creche/ao 
jardim de infância durante 14 dias. Escolha “Sim” se isto se aplicar ao estudante/à criança.

Sim  Não

Resultados das perguntas de rastreio
Se respondeu “SIM” a QUALQUER pergunta, a sua criança não pode ir à escola, à creche ou ao jardim de infância. 
Contacte a sua escola/o seu prestador de cuidados infantis para os informar que a sua criança não vai à escola 
hoje. Ver os requisitos de isolamento e teste em baixo

NOTA: Quando a opção de [5, 10] dias é indicada:

• Se o estudante/a criança estiver totalmente vacinado/a OU tiver idade de 11 anos ou menos, use 5 dias 

• Se o estudante/a criança tiver idade de 12 anos ou mais, e não estiver totalmente vacinado/a OU se 
estiver com o sistema imunitário comprometido, use 10 dias 

Se respondeu “SIM” a quaisquer dos sintomas incluídos na pergunta 1, não vá à escola, à creche ou ao 
jardim de infância.

• O estudante/a criança deve isolar-se (ficar em casa) e não sair exceto para fazer o teste ou numa 
emergência médica.

• Se o estudante/a criança não for testado/a e se:

O estudante/a criança estiver totalmente vacinado/a OU tiver idade de 11 anos ou menos, deve isolar-
se durante 5 dias a contar de quando os sintomas começaram e ficar em isolamento até os sintomas 
terem melhorado durante 24 horas (ou 48 horas depois de sintomas de náusea, vómitos e/ou diarreia), 
conforme o que demorar mais. 

O estudante/a criança tiver idade de 12 anos ou mais, e não estiver totalmente vacinado/a OU tiver 
o sistema imunitário comprometido, deve isolar-se durante 10 dias a contar de quando os sintomas 
começaram e ficar em isolamento até os sintomas terem melhorado durante 24 horas (ou 48 horas 
depois de sintomas de náusea, vómitos e/ou diarreia), conforme o que demorar mais.

• Se o teste estiver disponível:

Se um só teste PCR ou teste rápido de antígeno (RAT) for positivo, o estudante/a criança deve seguir  
a orientação acima “se o estudante/a criança não for testado/a” 

Se um só teste PCR for negativo ou dois testes rápidos de antígeno (RATs) recolhidos com intervalo 
de 24-48 horas forem negativos, o estudante/a criança pode regressar à escola quando o(s) seu(s) 
sintoma(s) terem melhorado durante 24 horas (48 horas para náusea, vómitos e/ou diarreia).

• Os membros do agregado familiar, incluindo irmãos, devem ficar em casa ao mesmo tempo que  
o estudante/a criança, quer estejam, ou não, totalmente vacinados. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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Se respondeu “SIM” a quaisquer dos sintomas incluídos na pergunta 2, não vá à escola, à creche ou ao 
jardim de infância.

• Se o estudante/a criança tiver sentido só um destes sintomas nos últimos [5, 10] dias, o estudante/a 
criança deve ficar em casa até o sintoma tiver melhorado durante pelo menos 24 horas (48 horas se for 
náusea, vómitos e/ou diarreia). 

• Se o estudante/a criança tiver sentido dois ou mais destes sintomas nos últimos [5, 10] dias, o estudante/a 
criança deve ficar em casa. 

Se o estudante/a criança não for testado/a e:

O estudante/a criança estiver totalmente vacinado/a OU tiver idade de 11 anos ou menos, deve 
isolar-se durante 5 dias a contar de quando os sintomas começaram e ficar em isolamento até 
os sintomas terem melhorado durante 24 horas (ou 48 horas para náusea, vómitos e/ou diarreia), 
conforme o que demorar mais. 

O estudante/a criança tiver idade de 12 anos ou mais, e não estiver totalmente vacinado/a OU tiver 
o sistema imunitário comprometido, deve isolar-se durante 10 dias a contar de quando os sintomas 
começaram e ficar em isolamento até os sintomas terem melhorado durante 24 horas (ou 48 horas 
para náusea, vómitos e/ou diarreia), conforme o que demorar mais.

Se o teste estiver disponível:

Se um só teste PCR ou um teste rápido de antígeno for positivo, o estudante/a criança deve seguir  
a orientação acima, “se o estudante/a criança não for testado/a” 

Se um só teste PCR ou dois testes rápidos de antígeno (RATs) recolhidos com intervalo de 24-48 
horas forem negativos, o estudante/a criança pode regressar à escola quando os seus sintomas 
tiverem melhorado durante pelo menos 24 horas (48 horas para náusea, vómitos e/ou diarreia).

Os membros do agregado familiar, incluindo irmãos, devem ficar em casa ao mesmo tempo que o 
estudante/a criança, quer estejam, ou não, totalmente vacinados.

NOTA: Se o estudante/a criança também respondeu “SIM” à pergunta 1, siga a orientação na pergunta 1 para 
saber os passos seguintes, incluindo o teste, se estiver disponível. 

Se respondeu “SIM” à pergunta 3, não vá à escola, à creche ou ao jardim de infância 

• O estudante/a criança deve autoisolar-se (ficar em casa) e não sair exceto numa emergência médica.

• Se o estudante/a criança estiver totalmente vacinado/a OU tiver idade de 11 anos ou menos, deve isolar-
se durante 5 dias a contar de quando os sintomas começaram ou de quando tiver testado/a positivo à 
COVID-19 (conforme o que acontecer primeiro), e ficar em isolamento até os sintomas terem melhorado 
durante 24 horas (ou 48 horas depois de sintomas de náusea, vómitos e/ou diarreia), conforme o que 
demorar mais. 

• Se o estudante/a criança tiver idade de 12 anos ou mais, e não estiver totalmente vacinado/a OU tiver 
o sistema imunitário comprometido, deve isolar-se durante 10 dias a contar de quando os sintomas 
começaram ou de quando tiver testado/a positivo à COVID-19 (conforme o que acontecer primeiro), e ficar 
em isolamento até os sintomas terem melhorado durante 24 horas (ou 48 horas depois de sintomas de 
náusea, vómitos e/ou diarreia), conforme o que demorar mais.

• Os membros do agregado familiar, incluindo irmãos, devem ficar em casa ao mesmo tempo que o 
estudante/a criança, quer estejam, ou não, totalmente vacinados. 

Se respondeu “SIM” à pergunta 4, não vá à escola, à creche ou ao jardim de infância.

• O estudante/a criança deve isolar-se (ficar em casa) enquanto houver alguém em casa que esteja em 
isolamento por causa de sintomas, um resultado positivo à COVID-19 ou à espera do resultado de um 
teste à COVID-19. O estudante/a criança só deve sair de casa para uma emergência médica. 

• Todos os membros do agregado familiar devem ficar em casa ao mesmo tempo que o membro do 
agregado que tem sintomas de COVID-19 ou é um caso positivo de COVID-19, quer estejam, ou não, 
totalmente vacinados. 

Se respondeu “SIM” à pergunta 5 ou 6, não vá à escola, à creche ou ao jardim de infância. 

• O estudante/a criança deve isolar-se (ficar em casa) e não sair exceto para fazer o teste ou numa 
emergência médica.
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• Se o estudante/a criança desenvolver sintomas, siga a orientação de isolamento indicada debaixo dos 
resultados para “Se respondeu “SIM” a quaisquer dos sintomas indicados na pergunta 1, não vá à 
escola, à creche ou ao jardim infantil”. e/ou “Se respondeu “SIM” a quaisquer dos sintomas indicados 
na pergunta 2, não vá à escola, à creche ou ao jardim infantil” dependendo dos sintomas que o 
estudante/a criança sentir.

• Se o estudante/a criança estiver em isolamento por ter sido identificado/a como um contacto próximo 
de alguém que atualmente tem COVID-19 e aconselhado/a a isolar-se, ou por causa de um surto ou 
identificação de contacto, irmãos ou outras pessoas no agregado familiar, pode ir à escola, à creche  
ou jardim de infância ou trabalho, mas não deve sair de casa por outras razões não essenciais. 

Se respondeu “SIM” à pergunta 7, não vá à escola, à creche ou ao jardim de infância.

• O estudante/a criança deve seguir as orientações federais para os indivíduos que viajaram 
internacionalmente, incluindo não ir à escola, à creche ou ao jardim de infância durante  
14 dias após a sua chegada e ser testado/a de acordo com os requisitos federais. 

• Se o estudante/a criança tiver sido recomendado/a para quarentena, ele/a deve ficar em casa durante 
14 dias e não sair exceto para fazer o teste ou numa emergência médica. Para mais informação sobre os 
requisitos federais para viajantes, consulte o sítio na Web do Governo do Canadá (Government of Canada’s 
website).

• Se alguém com quem o estudante/a criança vive está em isolamento após regressar de uma viagem, 
para fora do Canadá e recebeu um teste PCR caseiro no aeroporto, estiver sintomático a seguir à viagem 
internacional OU à espera dos resultados do teste, o estudante deve ficar em casa até o indivíduo ter 
recebido um resultado negativo do teste PCR. 

• Se o estudante/a criança desenvolver sintomas, siga a orientação de isolamento indicada debaixo dos 
resultados para “Se respondeu “SIM” a quaisquer dos sintomas indicados na pergunta 1, não vá à 
escola, à creche ou ao jardim infantil”. e/ou “Se respondeu “SIM” a quaisquer dos sintomas indicados 
na pergunta 2, não vá à escola, à creche ou ao jardim infantil” dependendo dos sintomas que o 
estudante/a criança sentir.

Se respondeu “NÃO” a todas as perguntas, a sua criança pode ir à escola, à creche ou ao jardim de 
infância. Siga os procedimentos estabelecidos da sua escola, creche ou do jardim de infância para que  
os funcionários saibam deste resultado.

• Em conformidade com os protocolos usuais, todos os indivíduos doentes com quaisquer sintomas de 
doença devem ficar em casa e procurar a avaliação do seu prestador de cuidados de saúde habitual,  
se necessário. 

• Os indivíduos com sintomas graves que requeiram cuidados de emergência devem ir ao serviço de 
urgência mais próximo. 

• Se um indivíduo desenvolver sintomas fora da lista em cima, a unidade de saúde pública pode 
recomendar outras medidas, incluindo o teste, com base na avaliação dos sintomas do indivíduo e no 
historial de exposição.
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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