
 

Prevalência e incidência de infecção por SARS-CoV2 em escolares de 4-18 anos do 

Estado de São Paulo 

 

 

 

Pesquisadores 

Fredi A. Diaz Quijano 

José Mário Nunes da Silva 

Júlio Croda 

Expedito Luna 

Paulo Menezes  

Tatiana Lang D’Agostini 

Regiane Cardoso de Paula 

Jéssica Pires de Camargo 

 

Instituições: 

Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 

Paulo 

Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo 

Instituto de Medicina Tropical, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo 

Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

Introdução. A pandemia da COVID-19 continua a se espalhar globalmente. A maioria 

dos países, incluindo o Brasil, impôs o fechamento de escolas com intuito de mitigar a 

transmissão. Contudo, à medida que começamos a compreender as características clínicas 

e epidemiológicas da COVID-19, tornou-se cada vez mais evidente que, em comparação 

com a influenza e a maioria das outras infecções respiratórias, as crianças parecem ser 

amplamente poupadas. Por outro lado, o fechamento das escolas também pode causar 

danos consideráveis para as crianças e suas famílias com impactos sociais e econômicos 

significativos, principalmente, na saúde física e mental. Tudo isto tem motivado a 

governos de todo o mundo a viabilizar o retorno das crianças às aulas presenciais. No 

entanto, esse retorno precisa estar acompanhado de um monitoramento rigoroso dos 

indicadores de frequência apoiado desde diferentes abordagens. Neste trabalho, 

propomos uma avaliação de uma coorte de crianças que forneça informações da dinâmica 

de infecção por SARS-CoV2 no processo de retorno as atividades escolares. Isto 

possibilitará validar as informações de vigilância e reformular se for preciso, critérios 

abertura e fechamento das escolas. Objetivo. Monitorar a prevalência e incidência de 

infecção por SARS-CoV2 em escolares do Estado de São Paulo, durante o retorno às 

aulas. Método. Trata-se de um estudo de coorte prospectiva, iniciado com um inquérito 

sorológico e com seguimento por pelo menos dois meses após o início das aulas. Assim, 

estão previstas duas avaliações, a primeira no momento do retorno as aulas e a segunda 

dois meses depois. A população do estudo será composta por alunos que constam nas 

bases de dados da Secretaria Estadual de São Paulo, cujas idades podem oscilar entre 4 e 

18 anos. Também serão convidados a participar e servidores da educação das escolas 

selecionadas. Dessa forma, espera-se incluir até 29364 participantes, somando 20.000 

escolares e 9364 funcionários. Serão incluídos municípios polos dos Departamentos 

Regionais de Saúde (DRS) e três da Região Metropolitana de São Paulo que possuem 

data prevista para o retorno às aulas em 07/10/2020 para o ensino médio, e 03/11/2020 

para o ensino fundamental. Serão excluídas pessoas com alguma contraindicação para a 

coleta de sangue e os alunos que já retornaram as aulas/reforço em setembro. Cada 

avaliação terá aplicação de um questionário com informações sociodemográficas e 

clínicas, coleta de sangue para teste sorológico (eletro-quimioluminescência) e swab de 

naso faringe para teste virológico (RT-PCR). A pesquisa seguirá todas as recomendações 

da Resolução nº 466 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Risco e 

Benefícios. O estudo envolve risco mínimo para a saúde dos participantes, pois envolve 

apenas a aplicação de um questionário curto, punção de sangue periférico e swab de naso 

faringe. Para minimiza-lo será oferecido orientações sobre a melhor posição para ser feito 

o exame, evitando desconfortos. De qualquer forma, o participante poderá deixar de 

participar a qualquer momento. Os resultados serão úteis para fornecer 

hipotéses/evidências a fim de se conhecer a prevalência e incidência da doença nesta 

população especifica e complementar as estratégias de vigilância epidemiológica. 
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