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INTRODUÇÃO

Estamos passando por mudanças comportamentais individuais e coletivas denominadas “novo normal”, com
o retorno gradativo das atividades presenciais se fazem necessárias adequações nas rotinas domésticas e
escolares para preservação da saúde e segurança coletiva, assim devemos tomar medidas de precaução,
mobilizar e preparar a equipe profissional para os impactos que sofreremos em nossas rotinas, visando à
proteção da saúde de alunos, funcionários e famílias.

Com objetivo de esclarecer e padronizar procedimentos, alterações nas rotinas, cuidados específicos com a
equipe profissional e com os alunos nas escolas, a Qualifica Consultoria Escolar e Saúde elaborou protocolos
de prevenção e controle pós-isolamento social.

JUSTIFICATIVA

Este documento visa nortear os gestores da Instituição na tomada de decisões para o retorno de suas
atividades com ações preventivas que minimizem ou eliminem os riscos que a pandemia nos impõe,
mantendo um ambiente seguro e saudável, com respeito à vida e à comunidade escolar como um todo.
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Diagnóstico e
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INTRODUÇÃO

Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. A indicação, mesmo

nos casos leves, é procurar auxílio médico, repouso, hidratação e medidas para alívio dos sintomas:

● Uso de medicamento para dor e febre (analgésico e antitérmico);

● Uso de umidificador no quarto, pratica de banho quente para alívio da dor de garganta e tosse;

● Ao apresentar sintomas deve-se passar por uma avaliação médica imediata para

acompanhamento da evolução dos sintomas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

São realizados através do diagnóstico clínico e laboratorial.

CONDUTA

O diagnóstico é feito através da coleta de exames laboratoriais. Os casos graves deverão ser

encaminhados a um Hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser

acompanhados pela Atenção Primária e adoção de medidas de precaução domiciliar.

O tratamento é realizado conforme as condições clínicas do paciente.

BIBLIOGRAFIA

1. Novo Coronavírus O que é, Causas, Sintomas, Tratamento e Prevenção. Disponível em:
https://www.saude.gov.br/o-ministro/746-saude-de-a-a-z/46490-novo-coronavirus-o-que
-e-causas-sintomas-tratamento-e-prevencao-3, acesso em 20/04/2020
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INTRODUÇÃO

A orientação é manter os cuidados básicos para minimizar o risco de contrair ou transmitir infecções

respiratórias agudas, incluindo o coronavírus.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Adotar medidas preventivas e hábitos de higiene e limpeza.

CONDUTA

● Lavagem das mãos com água e sabão frequentemente, considerando um tempo mínimo de

20 segundos na lavagem. Caso não seja possível à lavagem utilizar álcool em gel vide

orientações de técnica correta de higiene das mãos;

● Evitar tocar boca, olhos e nariz, se o fizer as mãos devem estar higienizadas;

● Manter o distanciamento recomendado de no mínimo 01 a 1,5 metros, conforme

recomendações da data vigente;

● Manter isolamento caso apresentar sintomas da doença;

● Não remover a máscara ao espirrar ou tossir, cobrir as vias aéreas com o antebraço e

higienizar logo após;

● Mesmo as pessoas vacinadas devem cumprir as medidas de prevenção;

● Intensificar a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência.

BIBLIOGRAFIA

1. Coronavírus (Covid-19) – Disponível em:

https://www.saude.gov.br/o-ministro/746-saude-de-a-a-z/46490-novo

coronavirus-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-e-prevencao3, acesso em 20/04/2020

2. Decreto n° 21959 “Retomada das atividades escolares das instituições públicas e privadas

do município de Campinas” – Disponível em:

https://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1679700807.pdf, acesso em 25/09/2021.
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INTRODUÇÃO

Deverá fazer o isolamento social pessoas com sintomas de Covid-19, atestado por médico e afastado

das atividades até o fim do isolamento, sendo considerados 14 dias a partir do início dos sintomas.

CRITÉRIOS :

1. Isolamento do paciente:

● Permanecer em quarto isolado e bem ventilado, caso não for possível manter 1,5 metros

de distância da pessoa acometida, dormindo em camas separadas;

● Diminuir locomoção da pessoa pela casa;

● Utilização de máscara cirúrgica em tempo integral (Vide orientações de manuseio da

máscara);

● Higiene das mãos com frequência através da lavagem das mãos com a técnica correta ou

uso de álcool gel (Vide orientações de Técnica correta de lavagem das mãos);

● Proibido receber qualquer visita;

● Utilizar e higienizar utensílios separadamente;

● Poderá sair de casa somente em casos de emergência, com uso de máscara

obrigatoriamente.

2. Orientações gerais

● Evitar contato com secreções do doente, sempre que necessário utilizar luvas

descartáveis;

● Limpar mais de uma vez ao dia superfícies que são mais tocadas com solução contendo

alvejante, faça o mesmo para banheiros e toaletes (vide orientações de técnica correta de

higiene de superfícies);

● Lavagem de roupas pessoais e roupas de cama com sabão comum e água, deixar secar.



CONDUTA

● Cumprir com o isolamento e as recomendações com intuito de evitar proliferação da doença,

diminuindo assim o número de casos suspeitos confirmados.

BIBLIOGRAFIA

1. Coronavírus (Covid-19) – Disponível em:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf,
acesso em 20/04/2020.
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Quando considerar casos
suspeitos de Coronavírus
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INTRODUÇÃO

● Casos suspeitos:

Contato próximo: Apresentando pelo menos 02 dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios,

tosse, dificuldade de respirar, produção de escarro, congestão nasal, dificuldade para engolir, dor de

garganta, coriza e saturação de O2 inferior a 95%, cianose, dificuldade respiratória, diarréia,

náusea/vômito, dor de cabeça, anosmia (perda completa do olfato) e ageusia (perda do paladar).

Histórico de contato com pessoas suspeitas ou confirmadas para COVID – 19 nos últimos 14 dias.

- Em crianças, além dos itens descritos acima, considerar obstrução nasal;

- Em idosos, além dos itens descritos acima, considerar sincope, confusão mental, sonolência

excessiva,         irritabilidade e inapetência.

Febre: É considerada uma temperatura maior ou igual a 37,8 º C. A febre pode não estar presente

em alguns casos como pessoas idosas, imunossuprimidos ou determinada situação que use

antitérmico. Deverá ser levado em consideração a avaliação clínica e registro em ficha de notificação.

Contactantes: Considerar as pessoas assintomáticas que tiveram contato com caso

suspeito/confirmado da COVID-19, entre 2 dias antes e 10 dias após o início dos sinais/sintomas.

Exemplos de casos contactantes:

- Ter contato por mais de 15 minutos a menos de 1 metro e meio de distância;

- Permanecer juntos por pelo menos o tempo de uma aula (45 minutos), independente do uso de

máscaras ou condições ventilatórias do ambiente;

- Compartilhar o mesmo transporte de veículo escolar;

- Conviver/compartilhar o mesmo ambiente domiciliar.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

● Casos confirmados de Coronavírus

Laboratorial: Caso suspeito  com resultado positivo.

Clínico Epidemiológico: Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar

com caso confirmado no laboratório, que apresente febre ou pelo menos um dos sintomas

respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato e, para aqueles que não conseguiram realizar o

exame laboratorial.

CONDUTA

Os contactantes identificados durante a investigação deverão permanecer afastados até o resultado

negativo do caso suspeito ou por 14 dias nos casos de contato com casos confirmados, dentre eles:

- Todos da mesma sala de aula;

- Todos do mesmo transporte escolar;

- Todos os professores que deram aula e tiveram contato com o aluno será considerado caso suspeito

durante o período de transmissão;

- Todos que tiveram contato e apresentaram sintomas deverão ser encaminhados para uma unidade de

saúde para investigação clínica e laboratorial.

Observação: Caso aconteça 2 casos ou mais de suspeitos/confirmados de COVID-19, é preciso realizar

investigação junto a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica, para identificar ou

descartar surto no colégio.

Compete à escola notificar imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica

quando identificarem qualquer caso positivo ocorrido dentro da comunidade escolar.

Qualquer medida como fechamento escolar deverá ser tomada junto às áreas de saúde, educação e

Governo Municipal.

Os casos suspeitos, confirmados ou óbitos, devem ser notificados nos seguintes em 24 horas:

● Notificar ao Centro de Saúde de referência;

● Notificar Vigilância Epidemiológica – (19) 21160233/21160187,

 devisa@campinas.sp.gov.br.

mailto:devisa@campinas.sp.gov.br
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INTRODUÇÃO

Com o gradual afrouxamento das medidas de distanciamento é necessário um trabalho contínuo

com intenção de encontrar meios e soluções para atender aos anseios de toda comunidade escolar.

O retorno das atividades escolares deverá ocorrer de modo controlado, monitorando seus impactos e

efeitos, para isso é de extrema importância um trabalho sério e efetivo de gestão de pessoas.

CONDUTAS:

● Rastreabilidade de casos suspeitos e confirmados da Covid-19;

● Encaminhamento para coleta de teste de antígeno dos casos suspeitos para o Centro de Saúde
de referência do Colégio (alunos e funcionários);

● Notificação dos casos positivos na Vigilância Epidemiológica (plantão

19.99529-6722), Vigilância em Saúde Devisa (19.2116-0233/2116-0187 e

devisa@campinas.sp.gov.br), para definição de métodos de rastreamento e definição

de medidas de proteção;

● Controle de absenteísmo;

● Controle rigoroso da caderneta de vacinação dos alunos e funcionários, atentando-se para a data

da última dose da vacina contra Influenza e Covid-19;

● Atualização da ficha de saúde dos estudantes e equipe profissional;

● Disponibilizar EPIs necessários aos funcionários;

● Realizar orientações prévias aos colaboradores, alunos e familiares sobre as alterações nas

rotinas escolares e medidas sanitárias adotadas;

● Acesso de fornecedores de insumos em horários alternativos, preferencialmente em horários que

não haja atividades com alunos, cumprindo as devidas normas sanitárias.

mailto:devisa@campinas.sp.gov.br
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INTRODUÇÃO

A capacidade de transmissão do vírus nos impõe desafios físicos e emocionais, enquanto não for

concluída a vacinação de toda a população é preciso a adoção de medidas preventivas, em especial

o distanciamento social.

O distanciamento social é uma das principais orientações para a prevenção contra a Covid-19, é

necessário que os educandos e toda comunidade compreendam que o isolamento social está sendo

flexibilizado, porém as regras de distanciamento ainda devem ser cumpridas.

CONDUTAS:

● Eventos como festas, comemorações, campeonatos esportivos, reuniões estão proibidos até

segunda ordem;

● Manter o distanciamento mínimo de 1,0 a 1,5 metros entre as pessoas conforme recomendações

da data vigente;

● Organizar revezamento para horários de entrada e saída dos educandos, recreação e demais

deslocamentos coletivos evitando aglomerações;

● Fazer uso de marcações de distanciamento no chão em locais de maior concentração de crianças,

entre as carteiras, no refeitório;

● Cumprir distanciamento de 1,0 a 1,5 metros (conforme recomendações da data vigente) nas

filas;

● Utilização de ambientes coletivos como sala de educadores também deve-se respeitar as normas

de distanciamento de 1,0 a 1,5 metros entre as pessoas e ventilação ;

● Os horários de lanche devem ser escalonados e intercalados, a fim de evitar aglomerações e

manter distanciamento adequado;

● As atividades de educação física devem ser realizadas ao ar livre, com propostas que não

possuam contato físico e mantenham o distanciamento seguro;



● Atendimentos aos pais e ao público devem ser realizados preferencialmente por canais digitais

(telefone, e-mail, online), ou com horário agendado;

● Não misturar os grupos de crianças, mantendo-as em grupos de contato fixos (bolhas);

● Estabelecer dias e horários alternativos para atendimento de fornecedores de suprimentos;
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INTRODUÇÃO

As ações de recepção dos estudantes devem ser realizadas com leveza e alegria.

O objetivo das medidas sanitárias adotadas é criar uma barreira para a entrada do coronavírus e

outras patologias no ambiente escolar.

CONDUTAS:

Rotina de triagem e higienização na entrada da instituição

● A calçada externa deve estar com demarcações com o distanciamento de 1,0 a 1,5 metros

(conforme recomendações vigentes);

● Uso obrigatório de máscaras na instituição (crianças abaixo de 02 anos não devem fazer uso de

máscara, vide orientações específicas);

● Aferir a temperatura das pessoas a cada entrada na instituição com termômetro sem contato

(infravermelho), caso a temperatura corporal seja superior a 37,5°C realizar encaminhamento

para avaliação no Centro de Saúde de referência do Colégio. É recomendado que as famílias

realizem a aferição da temperatura dos estudantes antes de sair de casa, evitando maiores

transtornos;

● O profissional responsável pela verificação da temperatura deve estar paramentado com

máscara, protetor facial e avental de manga longa descartável;

● Utilizar tapetes com solução sanitizante para higienização dos calçados e rodinhas das mochilas

antes de adentrar na escola;

● Totens de álcool em gel para higienização das mãos;

● Escalonar os horários de entrada e saída evitando aglomerações (no Colégio Rio Branco serão

utilizados três portões de acesso a fim de evitar aglomerações);

● Permitir somente a entrada dos estudantes.
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INTRODUÇÃO

A utilização de máscaras são indicadas com a finalidade de estabelecer uma barreira física, diminuindo a

exposição e risco de infecção para a população em geral, incluindo as crianças apesar do ajuste e adesão

imperfeitos. As máscaras faciais caseiras ou artesanais não oferecem total proteção contra infecções,

porém reduzem o risco da disseminação de doenças respiratórias.

PÚBLICO ALVO

Todos devem fazer uso de máscaras faciais, é importante ressaltar que o uso para crianças menores de

02 anos de idade não é indicado devido ao alto risco de sufocamento, considerando que a máscara

dificulta a respiração, pessoas com problemas respiratórios e incapazes de remover a máscara sem

auxílio também não devem utilizá-las. Crianças maiores de 02 anos podem utilizar desde que seja

respeitado o tamanho adequado (cobrindo nariz e boca sem deixar espaços nas laterais) e que haja

tolerância por parte da criança.

ORIENTAÇÕES PARA USO

Cada pessoa deve ter no mínimo uma média de 05 máscaras de uso individual.

● Verificar se a máscara está em condições de uso (limpa e sim rupturas);

● Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel antes da colocação;

● Cobrir totalmente nariz e boca sem deixar espaços nas laterais;

● Manter conforto e espaço para a respiração;

● Evitar uso de batom ou maquiagem durante o uso da máscara;

● Realizar a troca da máscara a cada 03 horas, ou quando apresentar umidade, com sujeira aparente,

danificada ou houver dificuldade para respirar;

● Remover manuseando os elásticos sem tocar na parte frontal da máscara, acondicionar em um saco

plástico para posterior lavagem;

● Higienizar adequadamente as mãos após retirar a máscara e antes de recolocar outra;

● Não compartilhar a máscara mesmo que esteja lavada.



LIMPEZA

• As máscaras devem ser lavadas separadamente de outras roupas;

• Lavar com água corrente e sabão neutro;

• Deixar de molho em uma solução de saneante indicado para essa finalidade por 20 a 30 minutos;

• Enxaguar em água corrente;

• Torcer levemente e deixar secar;

• Passar a ferro quente;

• Acondicionar em recipiente fechado (saquinho plástico ou envelope de papel).

BIBLIOGRAFIA

1. Esclarecimentos sobre uso de máscaras – Ascom/ANVISA, 21 de março de 2020;

2. Nota Técnica Máscaras – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 03 de abril 2020, disponível

em: www.anvisa.gov.br, acesso em 21/04/2020.
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INTRODUÇÃO

A disseminação do coronavírus ocorre após contatos próximos, incluindo toques e aperto de mão,

tornando as mãos o meio mais comum de transmissão de vírus de uma pessoa para a outra. A maneira

mais eficaz de se proteger da Covid-19 é a higienização com a técnica correta e o tempo adequado de

30 a 60 segundos para a lavagem com água e sabão. Quando não há possibilidade da lavagem com

água e sabão a preparação alcoólica a 70% é eficaz porque o coronavírus é revestido por uma camada

de gordura que o protege, quando em contato com sabão ou solução alcoólica na concentração

adequada essa camada se dissolve, matando o vírus. Porém as mãos não devem estar com sujidade

aparente e o procedimento também deve ser realizado com a técnica correta e por um tempo de 20 a 30

segundos. Frisamos que a cada três vezes de utilização do álcool deve-se lavar as mãos com água e

sabão.

CONDUTA

● Os alunos devem higienizar as mãos ao chegar e sair da escola com álcool em gel;

● Utilizar álcool em gel a cada troca de máscara;

● Lavar as mãos com água e sabão antes e após as refeições e utilização dos sanitários;

● Todos os profissionais devem higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabão ao

entrar e sair da instituição;

● O profissional deve higienizar as mãos após contato com cada criança;

Utilizar a técnica correta conforme indicações da ANVISA descritas abaixo:

TÉCNICA DA LAVAGEM COM ÁGUA E SABÃO

● Remover adornos (anéis, pulseiras, relógio), pois estes acessórios acumulam

microrganismos não removidos com a lavagem das mãos;

● Molhar as mãos, evitando encostar-se a pia;

● Utilizar quantidade suficiente de sabonete líquido cobrindo todas as superfícies das mãos



e punhos;

● Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;

● Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e

vice-versa;

● Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;

● Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os

dedos, com movimentos de vai e vem;

● Envolver o polegar direito com o auxílio da mão esquerda e vice-versa;

● Friccionar as pontas dos dedos e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita,

fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa;

● Envolver os punhos em movimentos circulares;

● Enxaguar as mãos abundantemente com água corrente. Evitando contato direto das mãos

ensaboadas com a pia e torneira;

● Secar com papel toalha descartável. No caso de torneiras com contato manual para

fechamento, utilizar papel toalha.



TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL EM GEL

● Remover adornos (anéis, pulseiras, relógio), pois estes acessórios acumulam

microrganismos não removidos com a lavagem das mãos;

● Colocar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as

superfícies das mãos e punhos;

● Esfregar as palmas das mãos entre si;

● Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos

e vice-versa;

● Friccionar entre os dedos entrelaçando-os;

● Encaixar os dedos de ambas as mãos em “conchinha” cobrindo a região das unhas;

● Envolver o polegar direito com o auxílio da mão esquerda e vice-versa;

● Friccionar as pontas dos dedos e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita,

fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa;

● Deixar secar espontaneamente sem utilizar papel toalha.

BIBLIOGRAFIA

1. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 - Orientações para Serviços de Saúde:

Medidas de Prevenção e Controle que Devem Ser Adotadas Durante a Assistência aos

Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2);

2. Protocolos Sanitários Estado de São Paulo – Educação Etapa 1, julho/2020;

3. Álcool gel funciona na prevenção do coronavírus
https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/alcool-gel-funciona-na-prevenc

ao-do-coronavirus - acesso em 23/04/2020;

4. Tudo o que você precisa saber para se proteger contra o coronavírus

https://www.unicef.org/brazil/historias/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-lavar-mao

s-para-se-proteger-contra-o-coronavirus - acesso em 23/04/2020.

DISTRIBUIÇÃO:

Todos os segmentos, inclusive administrativos.

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/alcool-gel-funciona-na-prevencao-do-coronavirus
https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/alcool-gel-funciona-na-prevencao-do-coronavirus
https://www.unicef.org/brazil/historias/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-lavar-maos-para-se-proteger-contra-o-coronavirus
https://www.unicef.org/brazil/historias/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-lavar-maos-para-se-proteger-contra-o-coronavirus


AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE:

Qualifica Consultoria Escolar e Saúde

CONTROLE DE REVISÃO
Data Revisão Motivo

20/07/2020 00 Edição do documento

Elaborado: Michela Sampaio Sigrist      Coren: 162.032
Caroline Prado de Souza     Coren: 230.938

Data: 20/07/2020
Revisado: Dra. Maria Lidiane Lavor Landim CRM 179123 Data: 26/07/2020

Aprovado:
Data:



Protocolo de Saúde Nº 010
Revisão: 00

Organização Profissional Data: 20/07/2020

Intoxicação Exógena
Página: 01 de 02

INTRODUÇÃO

É perceptível um aumento expressivo dos casos de intoxicação exógena por álcool em gel em 2020,

relacionando este tipo de ocorrência ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, uma vez que a

higienização frequente das mãos tem sido incentivada como forma de prevenir a disseminação do vírus.

Vale ressaltar que as principais vítimas são as crianças, o ambiente doméstico foi o local em que mais

ocorreram as intoxicações, com a volta às aulas esse cuidado deve ser estendido para as escolas. A

melhor medida é a prevenção, de modo a criar um ambiente seguro para as crianças, seja qual for o

produto.

CONDUTA

● Lavar as mãos das crianças com água e sabão é a técnica mais recomendada. A eficiência da

lavagem com sabonete é equivalente à utilização do álcool gel 70% no controle da

propagação da Covid-19. Utilizar o álcool gel em ocasiões em que a lavagem das mãos não

for possível;

● Manter o álcool gel fora do alcance das crianças na faixa etária entre 01 e 05 anos;

● Manter produtos de higiene e limpeza fora do alcance de qualquer estudante;

● Em qualquer apresentação (gel ou líquido) o álcool é um produto inflamável, devemos

manter longe de fontes de calor e fogo;

● Manter o armazenamento de QUALQUER produto de higiene e limpeza nas embalagens

originais ou em recipientes apropriados e etiquetados;

● Não utilizar o produto em forma de aerossol nas crianças.

● O álcool gel deve ser extensivo ao uso infantil, desde que aplicado por um adulto ou sob a

supervisão de um adulto.

● Em caso de emergências toxicológicas, não provoque vômito. Tenha em mãos o número

19.3521-7555 Ciatox Unicamp (Centro de Informação e Assistência Toxicológica).



BIBLIOGRAFIA
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1lcool+Gel.pdf/1ecd695e-1b47-4acb-8b62-84e34c7ee92c - Acesso em 25/07/2020.
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INTRODUÇÃO

A higiene do corpo é uma atividade essencial ao ser humano. Reflete absolutamente na aparência da
pessoa e proporciona conforto e bem estar.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os cuidados com o corpo individual preservam não só a sua saúde, mas também a de outras pessoas.

CONDUTA

Cuidados básicos de higiene:

✔ Tomar banho todos os dias antes de dormir e ao acordar;
✔ Manter unhas limpas, curtas e de preferência sem esmaltes. Caso use esmaltes se observar

quebra da unha ou do esmalte removê-lo imediatamente;
✔ Escovar os dentes no mínimo três vezes ao dia e após as refeições;
✔ Usar desodorante sem perfume;
✔ Manter roupas e uniformes limpo, com troca diária;
✔ Usar sapatos fechados e limpos;
✔ Não usar adornos com anéis, alianças, relógios, brincos, colares, pulseiras e outros adornos

devido conter sujidades;
✔ Manter os cabelos limpos e presos;
✔ Todos os funcionários deverão colocar seus uniformes ao chegar ao trabalho. Não vir para o

trabalho ou sair uniformizados;
✔ Comunicação imediata caso o funcionário apresente algum sintoma sugestivo de COVID-19, ou

se entrou em contato com pessoas que testaram positivo.

Condutas caso algum profissional teste positivo para COVID:

✔ Garantir isolamento do profissional;
✔ Estimular atividades Home Office sempre que possível;
✔ Evitar causar constrangimentos ou discriminação do profissional;
✔ Estimular e garantir cuidado da saúde mental.

Locomoção para o ambiente de trabalho:

✔ Passageiros e funcionários deverão obrigatoriamente utilizar máscaras (preferencialmente N95) e



higienizar as mãos frequentemente com lavagem ou uso de álcool gel;
✔ Manter os vidros abertos para circulação de ar;
✔ Otimizar caronas evitando uso de transporte público;
✔ Manter distanciamento sempre que possível;
✔ Reforçar higiene de volantes, painéis e maçanetas.

Condutas no domicílio:

✔ Remover sapatos e higienizar imediatamente;
✔ Evitar tocar em qualquer lugar sem antes higienizar as mãos;
✔ Tomar banho e lavar bem todas as partes do corpo que ficam mais expostas;
✔ Contato físico com familiares somente após o banho;
✔ Não adentrar com bolsas, carteiras e demais objetos para dentro de casa;
✔ Higienizar embalagens que trazer de fora;
✔ Higienizar celular e óculos.

BIBLIOGRAFIA

1. Dicas de limpeza e higiene para ajudar a manter o vírus da COVID-19 fora de sua casa,
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INTRODUÇÃO

Aprendemos desde cedo que ao tossir e respirar devemos cobrir a boca e nariz com as mãos,

atualmente observamos que não é a maneira correta para evitar disseminação de doenças.

Medidas simples devem ser adotadas com a finalidade de diminuir a transmissão de doenças

respiratórias contagiosas, são as chamadas etiquetas respiratórias.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Todos devem ser orientados a seguir as seguintes recomendações:

1. Não remover a máscara quando tossir ou espirrar;

2. Recomenda-se tossir ou espirrar no antebraço, evitando as mãos que são o maior meio de

transmissão de doenças;

3. Evitar tocar em boca, nariz e olhos;

4. Usar máscara constantemente.



BIBLIOGRAFIA

1. Etiqueta respiratória: você sabe o que é isso? Disponível em: www.hospitalinfantilsabara.org.br,

acesso em 09/07/2020;

2. Protocolos Sanitários Estado de São Paulo – Educação Fase 1,julho/2020.

DISTRIBUIÇÃO:

Todos os segmentos, inclusive administrativos.

AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE:

Qualifica Consultoria Escolar e Saúde

CONTROLE DE REVISÃO
Data Revisão Motivo

20/07/2020 00 Edição do documento

Elaborado: Michela Sampaio Sigrist      Coren: 162.032
Caroline Prado de Souza     Coren: 230.938

Data: 20/07/2020
Revisado: Dra. Maria Lidiane Lavor Landim CRM 179123 Data: 26/07/2020

Aprovado: Data:

http://www.hospitalinfantilsabara.org.br


Protocolo de Saúde Nº               013
Revisão:      00

Organização Profissional Data: 20/07/2020

Sala de Isolamento para
Casos Suspeitos

Página: 01 de 02

INTRODUÇÃO

Em meio ao significativo risco que à saúde pública que a Covid-19 representa, é obrigatória a existência

de ambiente para promover isolamento dos indivíduos que apresentarem sintomas gripais ou febre

durante o período de permanência na escola até a chegada do responsável. Para o retorno das

atividades escolares é imprescindível à apresentação atestado de liberação médica.

CONDUTAS:

Isolamento de indivíduos sintomáticos

● O ambiente deve ser bem ventilado (com ventilação natural);

● Deve dispor de dispenser de álcool em gel;

● A máscara utilizada pelo colaborador nesse ambiente deve ser PFF2 ou N95 (profissional) devido

sua maior proteção, a pessoa sintomática deve utilizar máscara cirúrgica (comum/profissional);

● Uso de avental descartável (TNT), face shield e luvas de procedimento descartáveis devem ser

utilizados pelo profissional que permanecer na sala acompanhando o aluno;

● A desinfecção da sala deve ocorrer imediatamente após sua utilização, o profissional da limpeza

deve estar devidamente paramentado com avental descartável (TNT), face shield e luvas.

Atenção: A desparamentação deve ser realizada de maneira correta, evitando a contaminação do

profissional (vide orientações específicas protocolo específico).

BIBLIOGRAFIA

1. Diretrizes para protocolos de retorno às aulas presenciais – Conselho Nacional de

Secretários de Educação, junho/2020;



2. Plano de Retorno da Educação Governo de São Paulo, junho/2020;

3. Protocolos Sanitários Estado de São Paulo – Educação Fase 1, 2020.
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Paramentação e
desparamentação
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INTRODUÇÃO

Padronizar o processo de paramentação e desparamentação dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) utilizados no atendimento de pessoas suspeitas, ou com sinais e sintomas dentro do ambiente
escolar em sala adequada exclusiva para essa finalidade.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

● Atendimento de aluno/profissional com sintomas de COVID-19: Febre, mal estar, sintomas gripais
em geral, perda do paladar e olfato.

CONDUTA

Materiais:

● Avental descartável de mangas compridas;
● Gorro/Touca descartável;
● Luvas de procedimento;
● Máscaras cirúrgicas;
● Máscaras N95 ou PFF2;
● Óculos de proteção e/ou protetor facial;
● Sabonete líquido e papel-toalha;
● Álcool em gel.

O profissional responsável pela sala deverá utilizar EPIs durante a permanência direta com o

profissional/aluno sintomático, ou no contato com superfícies e materiais/produtos utilizados. Deve-se

evitar tocar com as mãos, com luvas ou outros EPIs contaminados as superfícies próximas ao doente

(ex. mobiliário e equipamentos para a saúde), assim como, as áreas fora do ambiente próximo ao

paciente. Seguem abaixo quadros com a descrição dos procedimentos de paramentação e

desparamentação.



Avental/ Capote

Máscara Cirúrgica:

Lembretes:

● Utilizar máscara cirúrgica descartável na pessoa sintomática

● Nunca reutilizar máscaras descartáveis

● Enquanto estiver em uso NÃO tocar na parte da frente

● Troque a máscara a cada 3 horas, ou quando estiver úmida.



Óculos de proteção ou protetor facial:



Gorro ou touca:

Luvas:



Lembre-se:

● Escolha um tamanho adequado de luva
● Retirar adornos como anéis, pulseiras

Orientação para retirada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s):

Luvas:



Avental/Capote

Gorro/Touca



Protetor Facial:

Máscara cirúrgica:
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INTRODUÇÃO

Saneantes são produtos (substâncias ou preparações) para limpeza e desinfecção domiciliar, ambientes

coletivos/públicos, amplamente utilizados em ambientes hospitalares, indispensáveis na prevenção da

Covid-19. Lembramos que a ANVISA recomenda a utilização somente de produtos regularizados, o ideal

é adotar produtos já testados e com eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

Os principais saneantes com ação comprovada são:

● Álcool 70% - A concentração alcoólica do produto abaixo de 60% não é suficiente para

eliminação dos microorganismos. As concentrações superiores a 70% também não são eficazes

devido a sua rápida evaporação, não havendo tempo suficiente para o produto eliminar todos os

microrganismos presentes;

● Hipoclorito/Água Sanitária – Trata-se de um saneante de baixo custo e fácil acesso. Podem ser

utilizadas em pisos, superfícies, louças, talheres, desinfecção de frutas, verduras e legumes;

● Biguanida - É um desinfetante de última geração, age eficientemente sobre um amplo espectro

de microorganismos, possui ação bactericida e virucida, também é efetivo sobre fungos e em

presença de matéria orgânica (leite, sangue, fezes, urina). Desenvolvido para uso hospitalar e

estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde, indicado para desinfecção em

superfícies laváveis tais como: mesas, balcões, pisos, paredes, portas, metais, louças sanitárias,

macas, camas, cadeiras, mobiliários em geral, termômetros axilar, é um produto não inflamável e

de baixa toxicidade para o homem e o meio ambiente. Não possui cheiro, é utilizado inclusive em

Centro cirúrgico;

● Quaternário de Amônia - É um desinfetante altamente efetivo contra diversos tipos de bactérias,

fungos, vírus, apresentando ainda propriedades detergentes. Muito utilizado em ambientes



hospitalares.

CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO

✔ Cada instituição deve avaliar e eleger qual ou quais produtos serão utilizados em conformidade

com as necessidades dos ambientes e realidade financeira.

SUGESTÕES DE CONDUTA

● Pisos – Hipoclorito/água sanitária – a extensão a ser aplicada é extremamente grande considerando

todo o piso de um estabelecimento, são produtos de baixo custo e com alta eficácia;

● Berços, colchonetes e trocadores – Biguanida ou quaternário de amônia – São locais de contato

direto com as crianças, os produtos sugeridos não possuem cheiro e são considerados desinfetantes

de última geração;

● Pontos contaminantes (interruptores, maçanetas, corrimão, etc) – Álcool 70%, biguanida ou

quaternário de amônia - não há riscos de manchar roupas, alta eficiência;

Lembramos que todos os produtos são eficientes, estas são apenas sugestões de padronização para

o uso.

BIBLIOGRAFIA

1. Álcool em gel 6 fatos e boas práticas para se prevenir da covid-19. Disponível em:

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/03/alcool-em-gel-6-fatos-e-bo

as-praticas-para-se-prevenir-da-covid-19.html; acesso em 20/04/2020.

2. Saneantes. Disponível em:

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/saneantes-po

pulacao-deve-usar-produtos-regularizados/219201/pop_up?_101_INSTANCE_FXrpx9qY7Fb

U_viewMode=print&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_languageId=pt_BR; acesso em

20/04/2020;
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INTRODUÇÃO

A limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies é uma medida muito eficaz no combate a diversas
doenças, tornando-se extremamente importante a intensificação da rotina de higienização neste
momento. Recomenda-se limpeza concorrente, realizada diariamente e com a técnica correta. Limpeza
imediata é aquela que ocorre a qualquer momento quando acontece sujidades ou contaminação do
ambiente e equipamento com matéria orgânica mesmo após ter sido realizada a limpeza concorrente,
geralmente ocorre nas superfícies que são tocadas com maior frequência (maçanetas, interruptores de
luz, corrimão, superfície de banheiros como dispenser de sabonete e álcool em gel, descargas, etc).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Pontos contaminantes: São pontos que pode haver contaminação cruzada, onde são tocados antes de

lavar as mãos. Esses pontos necessitam de uma atenção especial e limpeza com maior frequência.



Ambientes em geral:

CONDUTA

Ferramentas de trabalho:

● Pulverizador:

1. Produto na dosagem ideal;

2. O produto não entrará em contato com pano ou superfície suja;

3. Preserva o produto sem contaminação além de ser uma forma mais econômica e prática com

relação ao procedimento.

● Panos coloridos:

1. Usar cores diferentes para áreas de maior contaminação;

2. Evitar contaminação cruzada (quando existe a transferência de agentes patogênicos

de um determinado local para outro);



3. Enviar panos para lavagem diariamente;

4. Panos descartáveis são os mais eficazes para evitar levar sujeira de um lugar para o

outro.

● Todos os ambientes devem passar por processo de limpeza e desinfecção antes de cada

turno e após o fechamento da escola. Preencher a tabela de higienização dos ambientes

devidamente;

● Sanitários devem ser higienizados a cada 03 horas e sempre que houver necessidade. A

tabela de higienização deve ser devidamente preenchida;

● Lixos devem ser removidos e descartados com segurança conforme comunicado CVS-SAMA

07/2020 por no mínimo três vezes ao dia;

● Os brinquedos dos parques devem ser higienizados com Quaternário de Amônia após cada

uso;

● Tanques de areia devem ser temporariamente desativados;

BIBLIOGRAFIA

1. Coronavírus (Covid-19) – Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/o-

ministro/746-saude-de-a-a-z/46490-novo-coronavirus-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-e-preven

cao-3
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NVISA-ATUALIZADA%20(1).pdf, acesso em 20/04/2020;
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INTRODUÇÃO

A biblioteca é o local que é guardado os livros, documentos tridimensionais, e demais publicações para o
público estudar, ler e consultar obras, costuma ser local de manipulação coletiva dos materiais, por isso
devemos seguir as devidas recomendações.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Organizar e cobrar normas e condutas mediante retorno pós-pandemia.

CONDUTA

✔ Respeitar o distanciamento de 1,0 a 1,5 metros (conforme recomendações da data vigente) entre as
pessoas, incluindo membros da equipe de trabalho;

✔ Utilização e máscara e luvas pela equipe da biblioteca e máscara para os alunos (Lei Estadual
23.636, de 17/04/2020);

✔ Lavagem das mãos com água e sabão ou aplicação de álcool gel 70%, antes e após a manipulação
de superfícies potencialmente contaminadas e antes de iniciar uma nova tarefa;

✔ Organizar uma estante para recebimento de material devolvido (quarentena dos livros);

✔ Funcionário de a biblioteca deverá receber o livro utilizando luvas de procedimento;

✔ Acomodar o material devolvido na estante adequada para o recebimento;

✔ Não colocar o livro no acervo e nem liberar para empréstimos por cinco dias;

✔ Após o período de seis dias, usar luvas para higienizar o livro com álcool 70% e papel toalha;

✔ Bloquear acesso dos alunos nas estantes, o livro deverá ser entregue pelo funcionário da biblioteca;

✔ Suspender atividades que contenha grupos;
✔ Procurar manter os ambientes ventilados, portas ou janelas abertas;
✔ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como canetas, lápis, copos, celular, etc.

BIBLIOGRAFIA

1. http://www.bibliotecapublica.mg.gov.br/index.php/pt-br/noticias/458-sebp-publica-recomendacoes-p
ara-elaboracao-de-protocolos-de-reabertura-bibliotecas-publicas-e-comunitarias

2. https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
3. https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-educacao-etapa-1.p

df
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INTRODUÇÃO

Os brinquedos de uso coletivo podem ser reservatórios de bactérias, vírus, fungos e parasitas,

transmitindo diversas doenças. O microorganismo pode sobreviver algumas horas nos brinquedos ou até

meses. Sendo assim, é fundamental higienizar os brinquedos, principalmente se tiveram contato com

saliva e secreções respiratórias das crianças.

Pelúcias e brinquedos de tecido são mais suscetíveis aos microorganismos (fungos e bactérias), portanto

brinquedos de uso comum devem ser preferencialmente de material não corrosivo e atóxico (plástico,

borracha, acrílico, metal). Brinquedos de madeira deverão ser recobertos com tintas esmaltadas,

laváveis.

Atenção: Conforme orientação do Governo do Estado de São Paulo, está proibido que as crianças

tragam brinquedos de casa para a escola até segunda ordem.

PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BRINQUEDOS:

● Lavar em água corrente com uma esponja macia e sabão (detergente);

● Enxaguar e deixar secar naturalmente;

● Friccionar um pano para limpeza (perfex ou pano para limpeza reutilizável) umedecido em álcool

70% ou Quaternário de Amônia por três vezes em cada lado e deixar secar;

● Após a limpeza e desinfecção os brinquedos deverão ser acondicionados em caixas de material

lavável e com tampa.

PERIODICIDADE

● Sempre que houver contato com saliva ou secreções respiratórias. Em berçários esse trabalho

torna-se diário, sendo necessário haver no mínimo duas caixas de brinquedos, assim quando uma



está em uso, a outra está em processo de desinfecção;

● Neste momento em especial é necessário atenção redobrada para que os bebês não compartilhem

os brinquedos entre si durante a utilização, pois na fase oral é comum que o direcionem na boca,

quando há essa troca de brinquedos sem a lavagem adequada corre-se o risco de contaminação

cruzada;

● Os brinquedos precisam ser avaliados regularmente em busca de rachaduras ou alterações que

possam comprometer a limpeza ou acumular sujidades – descarte brinquedos nesse estado.

BIBLIOGRAFIA

1. ANVISA. Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção

de superfícies, 2010;

2. Como higienizar brinquedos? Disponível em:

https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/como-higienizar-brinquedos/; acesso em

05/06/2020;

3. Protocolos Sanitários Estado de São Paulo – Educação Etapa 1, julho/2020.
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INTRODUÇÃO

A Covid-19 tem impactado o cotidiano em diferentes dimensões e complexidades, por isso é necessário à

intensificação das ações de higienização em todos os âmbitos. O objetivo desta desinfecção é eliminar

ou reduzir a contaminação microbiológica minimizando os riscos de transmissão de agentes causadores

de diversas doenças.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para a higienização das louças o ideal é utilizar detergentes próprios para cada um dos casos.

CONDUTA

● Após a utilização dos pratos e talheres todo resíduo alimentar deve ser descartado em lixo

orgânico;

● Imergir em recipiente com solução clorada por no mínimo 30 minutos antes da lavagem;

● Ampliar pontos de devolução de bandejas e pratos;

● Proceder a lavagem com água corrente e detergente em pia destinada apenas para esta

finalidade;

● Após a lavagem imergir a esponja em solução clorada por no mínimo 30 minutos e aumentar a

frequência de troca das mesmas.

BIBLIOGRAFIA

1. Manual de Boas Práticas. Disponível em:

http://www.educacao.sp.gov.br/cise/wp-content/uploads/2014/11/Manual-Boas-Praticas-SEE-2010.p
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df, acesso em 23/04/2020;

2. Orientações para Evitar a Disseminação do Coronavírus. Disponível em:
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INTRODUÇÃO

A alimentação das crianças menores sempre foi regada de desafios, é um momento em que o

profissional precisa alimentar duas ou até mais crianças de uma só vez, com o papel de proporcionar

autonomia, cuidados com a apresentação dos alimentos devido ao risco de engasgo e higiene ao mesmo

tempo. Com o novo coronavírus esse desafio aumenta ainda mais devido aos cuidados com o

distanciamento seguro e intensificação das práticas de higiene e limpeza do ambiente.

CONDUTAS

● Utilizar máscara, touca e avental impermeável, remover anéis e adornos;

● Lavar as mãos das crianças;

● Lavar as mãos do profissional;

● Manter uma distância segura entre as crianças;

● Alimentar no máximo duas crianças por vez com álcool em gel em mãos para utilização caso

necessário;

● Manter os alimentos devidamente tampados;

● Não assoprar, experimentar, tossir, espirrar ou falar em cima dos alimentos;

● Observar atentamente o que está sendo servido, pois pode conter fragmentos que

proporcionem o risco de engasgo (como pequenos pedaços de ossos, talos, pedaços

maiores);

● Manter a hidratação oral através da oferta regular de líquidos em copos descartáveis ou de

uso pessoal;

● Lavar as mãos do profissional.
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INTRODUÇÃO

Na escola o horário do lanche e almoço são momentos de interação social entre as crianças,

descontração, brincadeiras, compartilhamento do lanche, mas em tempos de Covid-19 é necessário que

haja algumas mudanças comportamentais. As crianças precisam ter consciência sobre o que fazer e o

motivo de tantas alterações em sua rotina.

CONDUTAS

● Reduzir o fluxo de alunos em um mesmo horário no refeitório, ou utilizar ambientes alternativos;

● Solicitar que levem os alimentos acondicionados em embalagens descartáveis (papel filme, papel

toalha, papel alumínio), evitando leva e traz de utensílios de casa;

● Lavar as mãos (dos alunos) ao sair para o lanche e ao retornar para as atividades pedagógicas;

● Manter uma distância segura entre as crianças.

BIBLIOGRAFIA

1. Manual Vigilância a Saúde Creche e Pré Escola. Disponível em:
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/dicas/manual_creche/Manual_Vigilancia_a_Saude_creche_e_p
re_escola.pdf, acesso em: 21/04/2020;
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INTRODUÇÃO

Os cuidados com a higienização bucal são fundamentais para manter a saúde com o intuito de redução
da quantidade de vírus, diminuindo assim sua contaminação por se tratar de uma via de contágio de
grande importância.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A higiene inclui os seguintes itens: Uso do fio dental, escovação dos dentes e limpeza da língua.

Na boca podemos encontrar mais de 1000 espécies diferentes de microrganismos (vírus, bactérias e
fungos), inclusive o coronavírus.

CONDUTA

1. Antes de iniciar a higiene bucal é preciso lavar as mãos usando a técnica
correta com água e sabão por 20-30 segundos;

2. Escovação e fio dental: Esse hábito é capaz de remover mecanicamente as
bactérias orais e o coronavírus presente na saliva, promovendo menores
chances destes chegarem as células pulmonares, principal alvo da doença.
Vale ressaltar que o uso de escovas, fio dental, pastas e toalhas precisam
ser individualizados;

3. A limpeza da língua deve ser realizada com escovador ou a própria escova
de dente, iniciando a limpeza da parte posterior até a ponta da língua.
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INTRODUÇÃO

O sono e o descanso são parte das atividades de saúde e educativas, é necessário que ocorram de

maneira que não ofereçam riscos de contaminações frente ao momento que vivenciamos. Preparamos

uma série de informações valiosas para a manutenção da saúde e segurança neste momento tão

delicado.

DISPOSIÇÃO DO MOBILIÁRIO

● Os colchonetes devem estar dispostos com certa distância, de modo a evitar o contato direto

entre as crianças, havendo também espaço para circulação dos profissionais;

● Devem ser intercalados cabeça e pés das crianças, nunca deixar as cabeças em uma mesma

disposição. Com essa conduta evitamos contato com aerossóis durante a respiração, tosse ou

espirros enquanto dormem;

● Lençóis, cobertores e travesseiros devem ser de uso individual, personalizado com nome. A troca

da roupa de cama deve ser realizada duas vezes por semana ou sempre que necessário, a

lavagem deve ser feita com água e sabão como de costume (na escola ou pelos responsáveis em

casa);

● Colchonetes devem ser armazenados separadamente com lençol (de uso individual) ou

empilhados sem lençol (neste caso a roupa de cama deve ser acondicionada em um saco plástico

identificado com o nome da criança);

● O ambiente deve ser ventilado, favorecendo a circulação do ar.

HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO

● O profissional deve lavar as mãos, calçar luvas, higienizar o colchonete com quaternário de

Amônia, deve-se higienizar as luvas antes de removê-las (luvas de borracha devem ser lavadas

com água e sabão, luvas descartáveis usar álcool em gel antes de retirar) e lavar as mãos



novamente;

● Deve ser aplicada a técnica de limpeza/desinfecção corretamente conforme já descrito

anteriormente;

● Caso haja um berço, cama ou colchonete fixo para cada criança a limpeza concorrente deve ser

realizada ao final do dia e sempre que necessário. Na limpeza terminal o colchão deve ser

retirado do berço ou cama, devem ser higienizados todos os lados das superfícies do colchão e

toda a extensão do móvel, esse procedimento deve ser realizado no mínimo duas vezes por

semana;

● Nos casos de berços, camas ou colchonetes rotativos a limpeza terminal deve ser realizada

diariamente, e a concorrente sempre que necessário;

● Deve-se utilizar o produto adequado já padronizado pela instituição.
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INTRODUÇÃO

O banho é um momento de extrema importância para a manutenção da saúde das crianças, também é

uma situação em que o profissional deve redobrar a atenção, pois há contato com mucosas e fluídos

corporais, principais meios de contaminação da Covid-19 com a possibilidade de contaminar o ambiente,

sendo passível também a contaminação da própria criança quando as ações de prevenção e controle não

são adequadamente adotadas.

CONDUTAS

● Separe o material: roupas, sabonete, shampoo, toalha (todos de uso pessoal da criança);

● Faça a higienização da cuba usando esponja exclusiva para esse fim, esfregue com água e

detergente para remover resíduos orgânicos e enxágue bem. Ao final do dia além de realizar a

limpeza da cuba com água e detergente, friccionar um pano limpo com saneante padronizado

para esta finalidade (quaternário de amônia, biguanida ou álcool 70%);

● Lavar as mãos com água e sabão neutro;

● Utilizar avental impermeável (caso o avental não seja descartável, higienizar após o uso com

saneante padronizado);

● Calçar luvas de procedimento descartáveis;

● Verifique a temperatura da água;

● Coloque a criança debaixo do chuveiro, obedecendo à sequência de lavar a face, cabelos, tronco,

membros, genitais e a região perianal;

● Retirar a criança da cuba com cuidado, utilizando uma toalha limpa, seca e de uso pessoal;

● Proceder com a lavagem da cuba com água e detergente;

● Higienizar o trocador com saneante adequado;

● Higienizar o avental impermeável caso não seja descartável;



● Lavar as mãos.
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INTRODUÇÃO

A troca de fraldas é um procedimento frequente nos Berçários e anos iniciais da Educação Infantil, assim

como no momento do banho este procedimento deve ter a atenção redobrada do profissional devido ao

contato direto com mucosas e fluídos corporais, justamente os meios de contato com maior risco de

contágio da Covid-19 e várias outras doenças transmitidas por vírus e bactérias.

CRITÉRIOS

A troca de fraldas deve ser realizada conforme a necessidade individual de cada criança, não em horários

predeterminados. O procedimento deve ser realizado em uma bancada alta, com colchonete ao lado de

um chuveiro, todo material deverá estar sempre à mão para que a criança NUNCA fique sozinha na

bancada. É importante que haja uma pia de uso exclusivo para a lavagem das mãos no ambiente.

CONDUTAS

● O profissional deve fazer uso de avental impermeável durante a troca de fralda (que deve ser

higienizado após cada uso);

● Lavar as mãos antes e após cada troca;

● Calçar luvas de procedimento;

● Forrar o trocador com plástico;

● Realizar um segundo forro com lençol de papel;

● Retirar o excesso de fezes com a própria fralda, com lenço umedecido ou algodão molhado,

no sentido da genitália para trás;

● Lavar com água e sabonete neutro (se for somente urina sem presença fezes, pular esta

etapa);

● Colocar uma fralda limpa e trocar a roupa caso necessário, se houver a troca da roupa

deve-se acondicionar a roupa suja em um saco plástico;



● As fraldas sujas devem ser descartadas em lixeiras exclusivas (com tampa e pedal) forradas

com saco de lixo resistente. Devem ser recolhidos no mínimo quatro vezes ao dia evitando

mal odor no ambiente;

● Realizar a desinfecção da bancada após cada uso com saneante padronizado para essa

finalidade;

● Lavar, passar álcool gel ou higienizar a mão da criança com lenço umedecido.
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