
1 -2 dias

Importante: solicita-se uma declaração do pediatra assistente que atesta o regresso à escola após doença infeto-contagiosa

5 dias após o início do tratamento, caso contrário após 3 

semanas

De acordo com a 

orientação médica

Sarna (Escabiose) 14 - 42 dias
Após tratamento e consulta médica, consulta após 14 

dias,  necessário atestado médico

Consulta médica, possivel 

co-tratamento

Tosse convulsa 7 - 20 dias

5 - 12 dias

4 - 14 dias

4 - 30 diasDoença  mão, boca e pés

Não

Não

Gripe (Influenza)

Doenças gastrointestinais

Diarreia / Vómitos
Livre de sintomas, para crianças com menos de 6 anos, no 

mínimo 48 h após último vómito ou diarreia
Não

Após  recuperação

Doença Incubação Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente
 Recomendações para 

Pessoas de contato

Conjuntivite

COVID

Quando já não há secreções e vermelhidão visíveis (após 

5 dias de tratamento)

De acordo com indicações da DGS

Após a recuperação

De acordo com indicações 

da DGS



Sarampo 8 -21 dias 
Após a recuperação e no mínimo 5 dias após o 

aparecimento das erupções cutâneas
 De acordo com 

orientações

Papeira 12 -25 dias
Após a recuperação e no mínimo 5 dias após o início do 

inchaço glandular

 De acordo com 

orientações do médico de 

saúde pública

Não

Doença Incubação Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente
 Recomendações para 

Pessoas de contato

Escarlatina / Amigdalite 

bacteriana
1 - 3 dias 

24h após o início da administração de antibióticos caso 

contrário, após a recuperação
Não

Varicela 8 - 28 dias Após cicatrização das bolhas (normalmente 10 dias)

 De acordo com 

orientações do médico de 

saúde pública

Importante: solicita-se uma declaração do pediatra assistente que atesta o regresso à escola após doença infeto-contagiosa

Eritema infecioso 7 - 14 dias Não

Rubéola 14 - 21 dias 
Após  recuperação e 8 dias, no mínimo após o 

aparecimento das erupções cutâneas

 De acordo com 

orientações do médico de 

saúde pública

Estomatite aftosa 2 - 12 dias Após recuperação Não

Mononucleose (EBV) 7 - 30 dias

Com o início da erupção cutânea

Após recuperação 



1 - 3 dias

1 - 3 dias Com febre: pelo menos 24h sem febre

Assintomático (sem febre/ tosse/ ranho): nenhuma razão 

para exclusão NãoConstipação (simples)

Febre Pelo menos 24h sem febre Não

Piolhos 
Após 1. tratamento                                                                                             

(2º tratamento após 8 - 10 dias)

Não, mas necessário 

controle frequente

Doença/ Sintomas Incubação Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente
 Recomendações para 

Pessoas de contato


