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Resolução Seduc-25, 
de 24-2-2021
Artigo 1º – Instituir, no âmbito da Secretaria da Educação, a Comissão Médica da Educação de São 
Paulo. 
Artigo 3º – A Comissão Médica da Educação de São Paulo será composta pelos seguintes 
representantes: 
1. Helena Keico Sato, membro do Centro de Contingência do Coronavírus. 
2. José Osmar Medina de Abreu Pestana, membro do Centro de Contingência para o Coronavírus. 
3. Luciana Becker Mau Helman, Coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do 

Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. 
4. Marco Aurélio Palazzi Sáfadi, Presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira 

de Pediatria. 
5. Wanderson Kleber de Oliveira, Secretário de Serviços Integrados do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2º – O desempenho das atividades dos integrantes ora designados dar-se-á sem prejuízos de suas 
funções normais e sem remuneração, sendo seu exercício considerado de relevante interesse público.



OBJETIVOS
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Objetivos
Geral 
Realizar o monitoramento da ocorrência de casos ativos, dentro do período de transmissão, de Síndromes Respiratórias 
Agudas em ambiente escolar, com foco em COVID-19 visando a adoção de medidas de prevenção e controle oportunas e 
interrupção das cadeias de transmissão.  

Específicos 

- Registrar os casos segundo as definições de casos suspeitos estabelecidas pela Secretaria de Saúde de SP 

- Permitir aos responsáveis pelos estabelecimentos, públicos e privados de ensino realizar o registro da notificação de casos 
suspeitos de COVID-19, segundo previsto na Lei nº 6.259 de 30 de outubro de 1975 e Portaria de Notificação Compulsória 
do Ministério da Saúde.  

- Apoiar às ações de vigilância epidemiológica da COVID-19 visando compreende a dinâmica de transmissão da doença entre 
as pessoas vinculadas à Rede de Ensino do Estado de SP 

- Realizar a capacitação de Alunos, Professores e Servidores na adoção de medidas de prevenção contra doenças 
respiratórias 

- Divulgar a situação epidemiológica da COVID-19 no âmbito da Rede de Ensino



METODOLOGIA
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Definições operacionais



Registros válidos
CONTACTANTES 

• Definem-se como contactantes as pessoas assintomáticas que 
tiveram contato com o caso suspeito/confirmado da COVID-19, 
entre dois dias antes e 10 dias após o início dos sinais ou 
sintomas (a confirmação de caso de COVID-19 é sempre de 
responsabilidade de uma unidade de saúde). Sendo assim, 
considera-se contactante de caso suspeito/confirmado da 
COVID-19, nas seguintes situações: 

• Ter contato durante mais de 15 minutos a menos de um metro e 
meio de distância. 

• Permanecer a menos de um metro de distância durante 
transporte. 

• Conviver/compartilhar o mesmo ambiente domiciliar.



Classificação final dos casos no âmbito da educação

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Confirmado
▪ Registros validados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo por meio da interoperabilidade 

OU 
▪ Registros com imagem do laudo laboratorial ou médico anexados ao registro

Provável Registros com informação de realização de RT-PCR ou Antígeno com resultado POSITIVO

Inconclusivo
Registros com informação de resultado inconclusivo informado pela Escola OU 
Registros em aberto com período superior a 60 dias conforme IN 02/2005 do Ministério da Saúde OU 
Resultado positivo em testes sorológicos (captura de anticorpos)

Descartado Registros com informação de resultado negativo no teste ou evolução informado

Investigação Campos em aberto 



RESULTADOS
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Distribuição de registros válidos do SIMED no período de 3 de janeiro a 1 de maio, referente às semanas epidemiológicas 
01-17/2021, segundo classificação e em comparação aos casos confirmados de COVID-19 registrados na Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo

CLASSIFICAÇÃO SE 01 SE 02 SE 03 SE 04 SE 05 SE 06 SE 07 SE 08 SE 09 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 17 TOTAL
COVID-SP 72.560 79.106 74.736 78.669 72.062 66.325 60.012 65.844 70.420 87.443 102.931 112.437 109.706 115.174 104.445 88.010 90.211 1.450.091
Provável 27 38 83 163 379 552 689 854 873 637 296 261 177 230 186 139 67 5.651
Inconclusivo 67 61 147 304 685 1.478 1.986 1.953 459 212 103 80 52 83 87 55 32 7.844
Descartado 4 14 78 116 438 1.089 1.212 1.272 1.126 452 153 131 79 161 114 69 51 6.559
Investigação 21 18 17 29 74 84 213 836 2.275 1.298 604 534 416 502 485 392 212 8.010
COVID-RE 119 131 325 612 1.576 3.203 4.100 4.915 4.733 2.599 1.156 1.006 724 976 872 655 362 28.064

Segundo a evolução, 39 
registros com informação de 
óbito e que estão sendo 
investigados pela Secretaria de 
Saúde e SEDUC para avaliação 
da relação dos mesmos com 
atividade presencial na escola 
durante o período de 
transmissão. 



Pirâmide etária dos casos prováveis por sexo

Fontes:  
SIMED/SEDUC-SP | atualizado em 3/5/2021  



Distribuição por raça/cor e vínculo com a escola, entre 
casos prováveis com informações registradas no SIMED



Distribuição de casos prováveis por área de abrangência das Diretorias de 
Ensino da SEDUC e Rede de ensino correspondente.



Distribuição de sinais e sintomas de acordo com o vínculo 
com a escola



Distribuição de registro de presença de 
comorbidade, segundo vínculo com a escola



Recomendaçõe
s

Realizar capacitação das escolas para melhorar o padrão de registro

Reforçar a investigação dos casos para que os campos sejam todos preenchidos

Garantir que só sejam registrados casos onde o local provável de infecção seja a escola

Realizar a interoperabilidade com os dados da Saúde para conclusão e classificação final das 
investigações

Reforçar as medidas de prevenção contra a COVID-19 com uso de máscaras, distanciamento 
físico, higienização das mãos. 

Reforçar para que as pessoas com comorbidades não realizem atividades presenciais, 
principalmente aquelas com maior grau de risco como imunodeprimidos, gestantes e 
obesidade mórbida.

Elaborar projeto de testagem com uso de testes de antígeno na rede de ensino, por meio 
de estratégia que otimize os recursos disponíveis.
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