
 

 

  
 

 

MANUAL DE RECOMENDAÇÃO PARA PROTEÇÃO DOS ALUNOS NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA COVID -19 

 
 A doença do novo Coronavírus-2019 denominada (COVID-19) é uma 
enfermidade respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2. Em dezembro de 
2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) começou a monitorar um 
aumento de casos de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, 
na China. Em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas informaram que a 
causa era esse novo tipo de coronavírus. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo 
novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 
Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 
caracterizada pela OMS como uma pandemia. A OMS e, desde então, todos os 
países, incluindo o Brasil, vêm monitorando a progressão, o comportamento, e 
as respostas dadas à COVID-19. 
 
Quais são os sintomas? 
 

 Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma 
pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns: 

 Tosse 
 Febre 
 Coriza 
 Dor de garganta 
 Dificuldade para respirar 

 
 Outros sintomas consistentes incluindo, mialgias, distúrbios 
gastrointestinais (diarreia/náuseas/vômitos), perda ou diminuição do olfato 
(anosmia) ou perda ou diminuição do paladar (ageusia). 
 
Observação: as crianças, idosos e as pessoas imunossuprimidas podem 
apresentar ausência de febre e sintomas atípicos. 
 
 
Como é transmitido? 

 A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por 
contato próximo por meio de: 

 

• Toque do aperto de mão; 
• Gotículas de saliva; 



 

 

• Espirro; 
• Tosse; 
• Catarro; 
• Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, 
brinquedos, teclados de computador etc. 

 

Diagnóstico 
 

 O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional 
de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos: 

 Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril 
ou febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo 
ser relatada ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor de 
garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, o que é chamado de 
Síndrome Gripal. 

 Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU 
pressão persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor do que 
95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é 
chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

 Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá 
solicitar exame laboratoriais: 

 De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a 
COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório 
(VSR). 

 Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos 
em amostras coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas. 

 O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de 
critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias 
antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente 
para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial 
específica, também observados pelo profissional durante a consulta. 

 

Como se proteger?  
 

 As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, 
ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não 
com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
 Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. 
 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer 

pessoa tossindo ou espirrando. 
 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento 

amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 
 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 



 

 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e 
copos. 

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 
 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, 

shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. 
 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente 

idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 
 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 
 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de 

saída de sua residência. 
 
 
Se o aluno ficar doente? 
 

 Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, procure a rede de 
atenção à saúde, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos 
e doentes crônicos. 

 Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes 
recomendações: 

 Fique em isolamento domiciliar. 
 Utilize máscara o tempo todo. 
 Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz 

todo o tempo. 
 Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e 

sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água 
sanitária para desinfecção do ambiente. 

 Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos 
apenas para seu uso. 

 O lixo produzido precisa ser separado e descartado. 
 Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser 

limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%. 
 Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para 

isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com 
álcool 70% ou água sanitária. 

 Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem 
dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as 
seguintes recomendações: 

 Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais 
moradores. 

 Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 
70%. 

 O Ministério da Saúde está atualizando orientações sobre isolamento e 
distanciamento social para a população. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Quando considerar um aluno imunodeprimido? 
 
 Alunos imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves: 
preferencialmente não devem ser inseridos no atendimento e assistência a 
casos suspeitos ou confirmados. Devem ser afastado do campo de estágio, de 
forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes 
contaminados. 
 
 Considerar a imunosupressão associada a medicamentos como 
corticoide em uso prolongado, quimioterápicos e inibidores de TNF-alfa; 
neoplasias; HIV/Aids; doenças hematológicas graves, como anemia falciforme; 
cardiopatias graves ou descompensadas, como insuficiência cardíaca, infarto, 
revascularização e arritmia; pneumopatias graves ou descompensadas, com 
dependência de oxigênio, asma moderada ou grave, doença pulmonar obstrutiva 
crônica – DPOC e tuberculose; transtornos neurológicos e de desenvolvimento 
que possam comprometer a função respiratória e doenças neuromusculares; he-
patopatias crônicas, como atresia biliar, hepatites crônicas e cirrose; doenças 
renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); e diabetes, conforme juízo 
clínico. 
 
 Alunas gestantes ou lactantes: não devem ser inseridas no estágio. 
Podendo somente participar das aulas remotas oferecidas. 
Os coordenadores dos módulos, em conjunto com a Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar, deverão realizar a avaliação de risco para transmissão da 
COVID-19 em cada área do estabelecimento, a fim de definir as possíveis 
estratégias de realocação ou afastamento dos alunos no serviço, se julgarem 
pertinente. 
 
 
Afastamento dos alunos e retorno às atividades 
 
 Os alunos que apresentam Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória 
Aguda Grave ou com contatos próximos domiciliares nestas condições deverão 
ser afastados imediatamente do campo de estágio. 
A duração do afastamento pode ser por um período de até 14 dias a partir do 
início dos sintomas OU quando da testagem laboratorial negativa OU após 
avaliação médica atestando a segurança do retorno. 
 
* Contactante domiciliar: Os alunos que viverem no mesmo domicílio que 

pessoas suspeitas ou confirmadas devem ser afastados das atividades e 
cumprir isolamento domiciliar por 14 dias. Se, nesse período, o aluno 
desenvolver sintomas, deve reiniciar a contagem do isolamento. O caso 
domiciliar que coabita com o aluno deve realizar o teste rápido após o 8o dia 
do início dos sintomas. Se positivo, o aluno e seu contactante devem 
permanecer em isolamento domiciliar até completar os 14 dias do início dos 
sintomas. Se negativo, o aluno deve retornar as atividades práticas. 

 



 

 

* Aluno assintomático: Os alunos que não apresentarem sintomas, porém 
apresentarem algum exame positivo para COVID, deverão se manter 
afastados das atividades práticas por 7 dias, e cumprir rigorosamente o 
isolamento domiciliar. Não se faz necessário a realização de nova sorologia 
para retorno das atividades. 

 
* Aluno sintomático: Os alunos que apresentarem sintomas de síndrome gripal 

ou síndrome respiratória aguda grave devem ser afastados do campo de 
estágio imediatamente. Considera-se como possíveis sintomas: tosse, dor de 
garganta, aumento da frequência respiratória, falta de ar e febre. O retorno ao 
estágio deverá ocorrer considerando as estratégias abaixo: 

 
Critério laboratorial por biologia molecular (do 3° ao 7° dia do início dos 
sintomas): 
 
• RT-PCR negativo para COVID-19 com coleta oportuna: retornar as atividades 

práticas. 
 
Critério laboratorial por teste rápido sorológico (após o 8° dia de início dos 
sintomas): 
 
• Teste rápido (IgM/IgG) negativo para COVID-19 (realizado a partir do 8o dia 

após início de sintomas: retornar as atividades práticas. 
 
Critério clínico-epidemiológico: 
 
• Os alunos com Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave que 

não possuam a disponibilidade de confirmação por testes laboratoriais, devem 
retornar as atividades práticas após 14 dias do início dos sintomas. 
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