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INTRODUÇÃO 

 

A escola pode ser um ambiente de fácil proliferação para doenças infectocontagiosas, como covid-19, 

caso medidas de segurança e higiene não sejam adotadas. Por esse motivo, a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP), Ministério da Saúde e Ministério da Educação recomendam a observação rigorosa de 

medidas de proteção já amplamente divulgadas, para garantir a boa saúde de escolares, professores e 

funcionários.  

 

Apesar das crianças, adultos jovens e pessoas imunocompetentes não fazerem parte da população de 

risco e não serem o principal foco das medidas restritivas, tendo em vista que na maioria das vezes não 

apresentam a forma grave da doença, o fato é que por se tratar de um tipo novo de Coronavírus, onde a 

própria comunidade científica tem muitas dúvidas sobre sua fisiopatologia, mecanismo de ação e 

tratamento, todos viraram alvo de atenção. Sendo nossa área de abrangência do berçário ao ensino 

médio, esse Protocolo de Medidas Preventivas tem como objetivo reduzir o risco de transmissão.   
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O QUE É CORONAVÍRUS E O QUE É COVID-19 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus já reconhecida e identificada que leva esse nome por 
apresentar uma forma microscópica de coroa, a maioria deles, que infectam os humanos causam 
sintomas leves como os de uma gripe, distúrbios gastrointestinais cursando com dor no estômago, 
diarreia e vômito, como também podem causar problemas dermatológicos. Em dezembro de 2019, em 
Wuhan, na China, surgiu o novo Coronavírus, oficialmente chamado de 2019-n-CoV, altamente 
contagioso, porém de baixa letalidade quando tratado de forma adequada e em tempo hábil. 
 
Covid-19 é a doença causada pelo novo Coronavírus (SARS COV - 2) que apresenta um quadro clínico 
que varia de infecções assintomáticas a quadro respiratório grave.  
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com covid-19 (80%) podem 
ser assintomáticos, cerca 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentar 
dificuldades respiratórias e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório 
para o tratamento da Insuficiência Respiratória.  
 
Segundo o epidemiologista e cientista brasileiro Paulo Lotufo, em entrevista à BBC News Brasil, em  15 
de maio de 2020, o vírus atua em um receptor que está envolvido no controle do sistema circulatório. 
Ele atua nas pequenas artérias levando a problemas renais e cardíacos como também aumenta a 
ocorrência de trombose que piora a circulação sanguínea. Em crianças, o mesmo leva à Síndrome do 
Choque Tóxico, complicação rara e potencialmente letal, erupções cutâneas sendo esse um dos 
principais sintomas. 
 
O vírus não pode ser exclusivamente pensado como sendo causador de pneumonia e sim como uma 
doença sistêmica em estudo. 
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VERDADES E BOATOS SOBRE O CORONAVIRUS 

 

Boato => Se você prender a respiração, por mais de 10 (dez) segundos 

e não tossir ou sentir algum desconforto, não tem com o que se 

preocupar.  

Verdade => A capacidade de prender a respiração não faz parte do 

diagnóstico da doença. 

Boato => A covid-19 é doença respiratória e não deve ser 

responsabilizada por complicações tardias como infarto do miocárdio. 

Verdade => É uma doença sistêmica com uma característica mais 

hematológica e pode ser responsabilizada, SIM, por eventos adversos 

num período mais tardio, como tromboembolismo, embolia 

pulmonar, infarto do miocárdio e AVC (Acidente Vascular Cerebral).  

Boato => Beber água a cada 15 (quinze) minutos diminui a chance de 

contágio, porque a água leva o vírus para o estômago, e se a boca e a 

garganta ficarem ressecadas, ele poderá ir para os pulmões causando 

contaminação. 

Verdade => Manter-se hidratado realmente dificulta a infecção pelo 

vírus, mas não tem nada a ver com lavar a garganta e levar o vírus 

para o estômago, nesse caso, o mais importante é adotar algumas 

medidas como evitar levar as mãos à boca, nariz ou olhos e manter-se 

hidratado, ingerir alimentos saudáveis e evitar aglomerações. 

Boato => Tomar chá quente mata o vírus. 

Verdade => O vírus geralmente afeta os pulmões e o chá vai para o 

estômago, então tomar chá não vai matar o vírus. 

Boato => O vírus é resistente principalmente em superfícies 

metálicas, onde ele pode sobreviver por 12 (doze) horas.  

Verdade => O vírus pode permanecer ativo por 02 (duas) horas ou até 

09 (nove) dias em qualquer superfície, isso depende de alguns 

fatores, como a umidade do ar, a temperatura e a quantidade de 

vírus no local, por isso evite tocar em superfície de locais públicos e 

higienize as mãos ao toque. 

A prevenção do Coronavírus deve ser feita com os mesmos hábitos e 

medidas do vírus da gripe comum. 
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SINTOMAS 
 
Os sintomas em fase inicial se assemelham aos de uma gripe, com febre baixa, coriza, tosse, dor de 
garganta e dor de cabeça, em outros casos sintomas gastrointestinais, com diarreia, vômito e dor no 
estômago. 
 
Caso não seja diagnosticado em tempo hábil, pode evoluir para as fases mais graves da doença, 
pneumonia e insuficiência respiratória, por esse motivo recomenda-se que aos primeiros sintomas deve-
se procurar ajuda médica numa unidade básica de saúde ou num pronto atendimento. 

 

 

 

COMO É TRANSMITIDO O CORONAVÍRUS 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por meio de contato direto através de aperto 
de mãos, e através de gotículas ao falar, espirrar e tossir. 
 
Contato com objetos e superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, fechaduras, 
corrimões, interruptores, brinquedos, teclados de computador, mouse, mobiliários em geral, pisos, etc. 
 
O período de incubação da infecção por Coronavírus varia de 05 (cinco) a 12 (doze) dias e o período de 
transmissibilidade é, em média, de até sete dias após o início dos sintomas. Alguns estudos sugerem que 
a transmissão possa ocorrer ainda no período de incubação, mas até o momento não há informações 
suficientes que embasem essa afirmação e a OMS admitiu que pessoas assintomáticas não transmitem o 
vírus.   
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DIAGNÓSTICOS 

O diagnóstico do Covid-19 é realizado pelo médico baseado inicialmente em critérios clínicos, portanto 
uma criança na escola que apresente febre ou qualquer sintoma de adoecimento deve ser 
imediatamente encaminhada ao Serviço de Saúde da Escola. 

 

COMO SE PROTEGER  

1. Medidas Socioeducativas 

• Orientar os pais a levarem a criança à escola em condução particular, caso isso não seja 

possível, é necessário que o transporte escolar avalie o número de usuários para que se 

preserve a distância recomendada entre as pessoas no veículo. 

• Orientar os pais a não levarem as crianças à escola ao menor indício de doença, seja febre, 

manifestações respiratórias, manifestações gastrointestinais, entre outras, aconselhando-os a 

procurar um Serviço de Saúde. 

• Priorizar a qualidade da alimentação tanto na escola como em casa, tendo em vista essa ser 

essencial para manutenção de um Sistema Imunológico Competente. 

• Alunos, professores e funcionários não devem usar adereços, como anéis, brincos pendurados, 

cordões, relógios e pulseiras, e manter os cabelos presos com a finalidade de reduzir a 

propagação do vírus. 

• Caso a criança ou membros de sua família, professores e funcionários apresentem teste 

positivo para o SARS- CoV 2, a escola deverá ser comunicada, sendo o seu retorno condicionado 

a um atestado médico de liberação nunca inferior a 14 (catorze) dias a contar do primeiro dia do 

surgimento dos sintomas. 

 

2. Medidas Individuais 

 Higienizar corretamente as mãos com água e sabonete líquido, antes das refeições, após tossir, 

espirrar ou usar o banheiro. 

 Realizar a escovação dos dentes após cada refeição. 

 Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir, espirrar ou ter contato com superfícies.  

 Utilizar etiqueta respiratória com lenço descartável ou na impossibilidade deste, cobrir a boca e o 

nariz com o antebraço. 
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 Alunos, professores e funcionários deverão usar máscaras corretamente nas dependências da 

escola, exceto crianças menores de 2 anos, pelo risco de sufocação, e crianças com necessidades 

especiais pela dificuldade em removê-las, caso necessário. Cada criança deverá trazer 03 (três) 

máscaras, 02 (duas) para o transporte e 01 (uma) para as atividades em grupo. Essas máscaras 

deverão ser trocadas sempre que estiverem sujas, úmidas ou rasgadas, por esse motivo, 

sugerimos o envio de uma máscara extra.  

 

OBS: O uso de máscaras em indivíduos sadios não representa medida de proteção importante. A 

lavagem das mãos e etiqueta respiratória são medidas preventivas mais eficazes. 

 

 Trazer de casa objetos de uso pessoal, pois esses não devem ser compartilhados. 

 Lavar correta e frequentemente as mãos. 

 

 

3. Medidas Institucionais  

 

 Fazer horário diferenciado (escalonado) para entrada e saída dos alunos na escola, evitando 

aglomerações. 

 Aferir temperatura com termômetro digital sem contato no hall de entrada, depositar álcool em 

gel a 70% nas palmas das mãos e mochilas das crianças e adultos. 

 

OBS: Crianças, professores e funcionários com temperatura acima de 37,3 ºc não deverão permanecer 

na escola e serão orientados a procurar um serviço médico.  

 

 Aplicação de hipoclorito de sódio 1% diluído em água no solado dos calçados na entrada dos 

alunos, professores e funcionários na escola. 

 Oferecer diversos locais para lavagem das mãos, com sabonete líquido sem diluição, álcool em 

gel a 70%, papel toalha e lixeira com pedal. 

 Promover atividades educativas sobre higiene rigorosa das mãos e etiqueta respiratória para 

alunos, professores e funcionários. 
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 Realizar limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais dependências da escola 

sempre que forem utilizadas, com detergente neutro, seguido de desinfecção com álcool a 70% 

ou hipoclorito de sódio a 1%. 

 Brinquedos e equipamentos de educação física deverão ser lavados com água e sabão. 

 Evitar atividades pedagógicas que envolvam aglomerações em ambientes fechados. 

 Manter distanciamento mínimo de 1 metro das cadeiras dos alunos dentro de sala de aula e 

reduzir a concentração dos mesmos redistribuindo em outros espaços. 

 Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas). 

 Alunos, professores e funcionários que apresentarem durante sua permanência na escola 

adoecimento, deverão ser encaminhados ao serviço de saúde da escola. 

 

DIAGNÓSTICO  

O diagnóstico de Covid-19 é realizado pelo médico, baseado inicialmente em critérios clínicos, portanto 

alunos, professores e funcionários que apresentem sintomas respiratórios, gastrointestinais e 

problemas dermatológicos devem ser de imediato encaminhados ao serviço médico, e os casos 

suspeitos comunicados às autoridades sanitárias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pandemia causada pelo Covid-19 tem sido um aprendizado para todos, pois a cada dia 

surgem fatos novos nos levando a mudanças de conduta, utilizando atitudes mais adequadas 

para o enfrentamento dessa situação. Sendo a escola um espaço de inclusão, formação e 

exercício da cidadania deve cumprir seu papel de Promotora de Saúde, com segurança e 

responsabilidade. 

 

 As medidas protetivas realizadas pela escola deverão ser seguidas pelos pais em casa 

principalmente com relação à alimentação, ingestão de água e cuidados de higiene. Mesmo 

com todas as medidas protetivas adotadas ainda assim é impossível garantir 100% de proteção 

contra o Coronavírus. Sabe-se, porém, que as crianças na grande maioria das vezes não 

desenvolvem a forma grave da doença embora os portadores de comorbidades (doentes 

renais, cardiopatas, imunodeprimidos e outros) estão mais susceptíveis a forma mais grave da 

doença.   
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