
COLÉGIO VICENTINO DA IMACULADA CONCEIÇÃO  
   

  Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019. 

Da: Coordenação Pedagógica  

Para: Pais e/ou responsáveis. 

Assunto: Escarlatina  

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Pensando no bem-estar de todas as nossas crianças, enviamos um alerta e algumas 
orientações, a fim de esclarecer possíveis dúvidas sobre a escarlatina. 

Você sabe o que é escarlatina, seus sintomas e como prevenir? 
 

Escarlatina é uma doença infectocontagiosa aguda, provocada pela bactéria Estreptococo 
beta hemolítico do grupo A, que acomete especialmente as crianças em idade escolar (de 2 a 10 
anos), durante a primavera, após um episódio de faringite ou amidalite estreptocócica. 

A transmissão ocorre pelo contato direto com a saliva ou a secreção nasal de 
pessoas doentes ou aquelas que são portadoras da bactéria, mas não apresentam sinais da 
enfermidade. Esse contato pode ser tanto por gotículas expelidas em tosse ou espirro como por 
beijo, objetos compartilhados (como copos) ou mãos que tocaram partículas contaminadas e foram 
levadas ao nariz ou boca. 
O período de incubação pode variar de 1 a 10 dias. 
 
Fique atento aos sintomas 

 Início súbito com calafrios e febre alta nos primeiros dias, que vai baixando aos poucos nos 
dias subsequentes até desaparecer; 

 Dor de garganta intensa; 
 Erupção cutânea (exantemas): Pequenas manchas vermelho-escarlate de textura áspera na 

pele que aparecem inicialmente no tronco, depois tomam a face, o pescoço, os membros, 
axilas e virilha, mas poupam as palmas das mãos, as plantas dos pés e ao redor da boca. Nas 
dobras de pele, como cotovelos, punhos, axilas e joelhos, as manchas podem ser mais 
escuras. As erupções descamam com a evolução do quadro; 

 Na língua surgem caroços avermelhados recobertos com uma película parecida com um 
plástico filme branco amarelado. Essa película posteriormente se desfaz e a pele adquire 
o aspecto de framboesa, porque as papilas incham e ficam arroxeadas; 

 Mal-estar; 
 Inapetência; 
 Aumento dos gânglios do pescoço 
 Dor no corpo, de barriga e de cabeça; 
 Náuseas e vômitos. 

 

 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/amidalite/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/tosse/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/febre/
https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/lingua/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/dor-de-cabeca-cefaleia/


Recomendações 

 Leve a criança ao médico para esclarecer o diagnóstico sempre que apresentar algum dos 
sintomas citados; 

 Mantenha o doente em casa, em repouso, enquanto o quadro não regredir completamente; 
 Ofereça ao paciente alimentos leves, fáceis de engolir e muito líquido; 
 Crianças com escarlatina devem ser afastadas da escola por pelo menos 24 horas após o 

início do tratamento para evitar o contágio e permitir o repouso. 

Adaptada: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/escarlatina/ 

 

Caso observe algum sintoma, comunique-nos imediatamente. 

 

Agradecemos a parceria de sempre. 

Atenciosamente,  

Equipe do Ensino Fundamental I 

 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/escarlatina/

