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RESUMO
Diante

do

cenário

pandêmico

da

COVID-19

(COrona

VIrus

Disease

-

Doença do Coronavírus, “19” se refere a 2019), o presente trabalho buscou elaborar
jogos didáticos que podem ser aplicados em diferentes contextos, tanto remoto como
presencial, de acordo com as normas de segurança exigidas pelo momento
epidemiológico da pandemia. Esses jogos, direcionados ao ensino fundamental II e ao
ensino médio, juntamente com outros materiais multimídias sobre a COVID-19
disponíveis na Rede mundial de computadores, foram organizados no formato de ebook que foi denominado Corona-games. Para a construção dos jogos foram seguidos
principalmente os preceitos da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) sobre a
abordagem da temática saúde na escola e de Macedo et al. (2005) a respeito do lúdico
e dos jogos no contexto do ensino. O e-book foi avaliado por docentes de escolas
públicas e privadas de diferentes áreas do conhecimento. A análise dos resultados da
avaliação validou os jogos e o e-book como materiais educativos lúdicos que tem
potencial para contribuir efetivamente para a promoção da saúde na escola e para a
formação de cidadãos conscientes e preocupados com o bem estar próprio e coletivo.

Palavras-chave: Jogos educativos, e-book, COVID-19, Educação em saúde, Ensino
Fundamental II e Ensino Médio.

ABSTRACT
Given the pandemic scenario of COVID-19 (Corona VIrus Disease - Coronavirus
Disease, “19” refers to 2019), the present work sought to develop educational games
that can be applied in different contexts, both remote and face-to-face, according to the
safety standards required by the epidemiological moment of the pandemic. These
games, aimed at elementary school II and high school, together with other multimedia
materials about COVID-19 available on the World Wide Web, were organized in the ebook format that was called Corona-games. For the construction of the games, the
precepts of the Common National Curriculum Base (BNCC) on the approach to health at
school and by Macedo et al. (2005) about playfulness and games in the context of
teaching. Teachers from public and private schools from different areas of knowledge
evaluated the e-book. The analysis of the evaluation results validated the games and the
e-book as playful educational materials that have the potential to contribute effectively to
the promotion of health at school and to the formation of citizens who are aware and
concerned with their own and collective well-being.

Keywords: Educational games, E-book, COVID-19, Health education, Elementary School II and
High School
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1. INTRODUÇÃO
A união entre saúde e escola de qualidade proporciona que
tenhamos uma população mais saudável. A escola possibilita atividades de
educação em saúde, encaminhamentos de alunos a especialidades
médicas, atendimento à comunidade escolar e a promoção da saúde
(Casemiro et al 2014).
A educação em saúde (ES), segundo Tones & Tilford (1994) apud
Buss (1999), pode ser obtida através de diversos recursos de
aprendizagem, levando o indivíduo a adquirir conhecimento e melhorar sua
qualidade de vida.
O conceito de ES é abrangente, e consiste na procura de bem-estar
através do estado científico e dinâmico, integrando aspectos ambientais,
físicos, emocionais, mentais, sociais e ecológicos de forma participativa.
Ele inclui políticas públicas e propostas pedagógicas libertadoras
(investigação,

tematização

e

problematização)

que

visam

o

desenvolvimento da cidadania e solidariedade, direcionando-se para ações
que estimulam o aperfeiçoamento da qualidade de vida e da promoção
humana (Schall, Struchiner, 1999).
De acordo com Buss (1999) a promoção à saúde moderna está
relacionada com qualidade de vida, interligada a condições de trabalho e
renda favoráveis, aliada a uma boa educação, nutrição, moradia e
saneamento básico adequados ao decorrer da vida dos indivíduos e
comunidades. Uma das formas de promover saúde à população é através
da divulgação do conhecimento, seja pela educação, pelos meios de
comunicação seja interpessoal ou pelo uso das mídias sociais.
Souza (2005) ressalta a importância da autonomia do indivíduo para
se ter a promoção à saúde pois, são necessários o incentivo e a
responsabilização pela própria saúde que dependerá de suas escolhas.
Porém a maioria dos indivíduos não possui condições para fazer escolhas
conscientes, de acordo com parâmetros científicos, devido a questões
socioeconômicas e culturais.
A ES pode ser abordada de duas formas, seja pelo ensino tradicional
ou através do ensino radical. O modelo de ensino tradicional ou preventivo
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é focado na mudança de comportamento do indivíduo para a prevenção
das doenças e faz uso dos princípios do behaviorismo (estudo do
comportamento do indivíduo e seu ambiente). O ensino radical pode ser
considerado mais adequado para ações educativas, nele se propõe a
intervenção nas raízes dos problemas de saúde do coletivo e também da
realidade pessoal (Oliveira, 2001; Souza 2005).
De acordo com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 2018, o
ensino fundamental nos anos iniciais tem como uma das pretensões que a
criança tenha maior conhecimento sobre o seu corpo, identificando como
cuidar e manter a saúde. Nos anos finais, tem-se a importância de um
conhecimento mais abrangente, relacionando saúde com a qualidade do
ar, condições nutricionais, saneamento básico, impactos ambientais, além
do autocuidado e respeito ao outro, se atentando a saúde física, mental,
reprodutiva e sexual.
Ainda de acordo com a BNCC (2018), é necessário que o discente
saiba a importância das campanhas públicas, como as de vacinação, as de
conscientização e esclarecimento sobre as doenças e seus vetores, que
entenda a necessidade do investimento em pesquisas, que tenha
conhecimento sobre os programas de atendimento à saúde da família e
comunidade e que compreenda o papel do Estado. Dentre as habilidades
do 7º ano, na unidade temática vida e evolução, tem-se:
“(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade,
cidade ou estado, com base na análise e comparação de
indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil,
cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de
veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de
políticas públicas destinadas à saúde. (EF07CI10) Argumentar
sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com
base em informações sobre a maneira como a vacina atua no
organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção
da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.”
(BNCC, pag. 347, Ciências da Natureza - Ensino Fundamental,
2018)

A área de Ciências da Natureza no Ensino Médio, segundo a BNCC
(2018), deve enfatizar a pesquisa, a investigação, identificar problemas e
formular questões, propor e testar hipóteses, realizar atividades
experimentais, promovendo o protagonismo e autonomia dos estudantes
através de desafios, estimulando a curiosidade e criatividade, através da
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problematização e debates éticos sobre a aplicação dos conhecimentos na
área da ciência.
Atualmente estamos vivendo uma pandemia devido a uma família
de vírus já conhecida, responsáveis por causar infecções respiratórias.
Porém, em dezembro de 2019, surgiu um novo agente na família o
Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-Cov-2),
responsável por causar infecções respiratórias agudas. (Ministério da
Saúde,A- 2020). O vírus causa a doença denominada COVID-19 - COVID
significa COrona VIrus Disease (Doença do Coronavírus), e “19” se refere
ao ano de 2019.
A pandemia incentivou uma corrida contra o tempo por diversos
cientistas de países distintos na tentativa de criar uma vacina para a Covid19, pois, enquanto a população mundial não for vacinada, não estaremos
seguros para realizar atividades rotineiras, como se deslocar até o local de
trabalho, escola, participar de eventos festivos, culturais, reuniões, fazer
compras presencialmente e viajar.
Para evitar a contaminação com o SARS-Cov-2, novas regras foram
impostas, como a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos,
a higienização constante das mãos e utensílios utilizados, higienização dos
alimentos e objetos comprados, ao sair à rua que seja apenas um membro
da família se possível, ao retornar a sua casa, o sapato deve ficar ao lado
de fora até ser higienizado, as roupas devem ser separadas para lavagem
e se banhar de imediato, conforme experiência que temos vivenciado. Além
disso, devemos respeitar o distanciamento social de 1,5m a 2m, o
isolamento social horizontal, em que se trabalha presencialmente apenas
servidores de serviços considerados essenciais e os demais trabalham por
‘home office’ (em casa); as aulas acontecem por sistema remoto online e
aqueles que não possuem internet acabam sendo prejudicados e precisam
buscar as atividades nas escolas; e temos também a quarentena, em que
pessoas expostas ao vírus são restringidas ao convívio social seja por um
período maior ou menor que 40 dias (OMS, 2020)
Todas essas medidas poderão ser revogadas apenas quando existir
e a população for imunizada com uma vacina eficiente. A vacina é a
esperança para que possamos voltar a realizar nossas atividades do dia a
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dia com tranquilidade. Entretanto, enquanto uma vacina eficiente não está
disponível a divulgação de informações baseadas na ciência e as ações de
educação para a saúde em relação a COVID-19 são de vital importância e
a escola tem um protagonismo central nesse processo.
A escola tem um papel de extrema importância na formação de
indivíduos para que sejam conscientes, questionadores, autônomos, que
saibam dialogar, desenvolver e fazer bom uso de sua criatividade de forma
positiva, mas que também sejam críticos e saibam buscar informações em
fontes confiáveis, formando futuros cidadãos responsáveis, respeitadores
e que valorizam a ciência.
A escola é, portanto, espaço legítimo para a formação de cidadãos
conscientes de seu papel social e de seus direitos. Para que a educação
em saúde seja efetivada no ambiente escolar e produza frutos de
transformação da realidade, as ações educativas devem ser pautadas na
contextualização social do educando e organizada em atividades de ensino
lúdicas que despertem o interesse do estudante para o enfrentamento de
situações problema, a partir da análise de uma realidade concreta. A escola
tem o papel fundamental de educar seus alunos orientando mudanças de
hábitos e comportamentos para que adquiram, reforcem ou melhorem
atitudes e conhecimentos relacionados a saúde.
Meu interesse pela educação em saúde surgiu após refletir sobre
como as escolas poderiam democratizar o conhecimento científico do
momento histórico que estamos vivenciando. Acredito que as informações
podem ser apresentadas de forma lúdica, promovendo iniciativas no
sentido de reforçar a importância da vacinação, o perigo de acreditar em
notícias falsas, os cuidados que devemos ter conosco e com os demais
para evitar a propagação do SARS-Cov-2 e de novos vírus que possam
surgir, favorecendo a disseminação do conhecimento científico entre
alunos, familiares e comunidade. Após adentrar no Mestrado Profissional
em Ensino de Ciências, da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais fiquei inspirada a criar atividades lúdicas relacionadas a educação
em saúde que pudessem auxiliar professores no contexto da sala de aula,
e, quando comecei a escrever as primeiras ideias do projeto de Mestrado
passamos a vivenciar a pandemia da COVID-19. Diante disso, me propus
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a pensar e elaborar jogos educativos que pudessem auxiliar na propagação
do conhecimento e reforço escolar, enfatizando aspectos relevantes sobre
a doença, em especial a vacinação.
Sendo assim, constitui objetivo geral desse trabalho propor um
conjunto de jogos educativos para trabalhar os principais aspectos ligados
ao coronavírus e a COVID-19 no ensino fundamental dois e no ensino
médio. Para alcançar esse objetivo foram traçados os seguintes objetivos
específicos:


Selecionar os principais aspectos biológicos, sociais e culturais
relacionados à COVID-19.



Elaborar jogos educativos que abordem temas relacionados à
COVID-19.



Elaborar um material de apoio digital (ebook) direcionado aos
professores com os jogos sobre a COVID19.



Avaliar a qualidade do material de apoio a partir da análise de
professores.

Para apresentar o trabalho, esta dissertação está organizada da
seguinte

forma:

inicia-se

com

o

presente

capítulo

que

traz

a

contextualização do problema, a apresentação da justificativa para a
escolha do tema e os objetivos da pesquisa. O capítulo 2 apresenta uma
revisão de literatura acerca de temas importantes para o desenvolvimento
do trabalho: Educação para a saúde na escola; Formação do professor; O
lúdico e jogo no contexto do ensino e a temática COVID-19. O capítulo 3
descreve o processo de elaboração e apresenta o produto educacional
produzido nesta dissertação – e-book com jogos educativos sobre a
COVID-19. O capítulo 4 relata a avaliação do produto educacional por
professores. O capítulo 5 encerra com as considerações finais enfocando
as principais contribuições e possíveis desdobramentos da pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.

Educação para a saúde na escola

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu que saúde não se
trata apenas de ausência de doença, mas de um bem-estar completo seja
social, físico e mental, conceito vigorado a partir de abril de 1948 e que
permanece nos dias atuais (Official Records of the World Health
Organization,1946 apud OMS, a - 2020).
Para Dejours (1986), saúde é algo a ser alcançado e sua definição
internacional é de bem-estar físico, psíquico e social. O autor afirma que
saúde é algo que não conseguimos manter estável, mas que seria um
objetivo a ser atingindo por uma constante busca, onde é necessário que
cada indivíduo, através de suas vivências e recursos disponíveis possa
construir seu caminho em direção a esse bem-estar.
De acordo com Sanches; Cavalcanti (2018):
“O direito à saúde está fundamentado na Constituição Federal
de 1988 no seu artigo 6º, bem como no seu art. 196. Do artigo
196 da Constituição Federal de 1988 podemos compreender
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo,
portanto, ser garantida por meio das políticas públicas, sociais e
econômicas que visem a garantia do bem estar e da redução de
doença e quaisquer outros danos à saúde. Trata-se, portanto,
de um direito fundamental de caráter social que deve ser
respeitado por todos.”(Sanches; Cavalcanti. Revista Jurídica,
vol. 04, n°. 53, Curitiba, 2018. Pag.455.)

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu, em setembro de
2015, um plano de 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) em que os países se comprometeram a tomar medidas
na tentativa de melhorar a vida das pessoas até a agenda de 2030. Um dos
objetivos propostos está relacionado à saúde no item de número 3:
“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em
todas as idades”. No subitem 3.3 temos “Até 2030, acabar com as
epidemias

de

AIDS,

tuberculose,

malária

e

doenças

tropicais

negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e
outras doenças transmissíveis”. A ONU reforça a necessidade de buscar a
saúde, além de associá-la ao bem-estar de todos e coloca que os
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governantes e demais responsáveis devem ser vigilantes de modo a evitar,
prevenir doenças (ONU – A, 2015).
As ações de saúde que acontecem no cenário escolar, como
projetos, programas e orientações, sejam de forma assistencial, preventiva
ou educacional, denominam-se como ‘saúde na escola’, e o conjunto de
estratégias para a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar,
corresponde a ‘promoção de saúde na escola’ (VALADÃO, 2004). Em
1889, época da primeira República do Brasil, aconteciam as primeiras
ações educativas em saúde durante os discursos oficiais, focados em
ensinar

hábitos

e

comportamentos

indicados

como

saudáveis

(CARVALHO, 2015).
Ainda de acordo com Carvalho (2015), a Educação Popular em
Saúde (EPS) busca melhores condições de vida aos indivíduos, através de
ações envolvendo profissionais de saúde e educação, fazendo uso do
diálogo e de seus saberes técnicos com o conhecimento prévio e
experiências vividas pelos sujeitos da comunidade.
A primeira conferência internacional de Promoção da Saúde (PS),
aconteceu em Ottawa no Canadá em 1986, gerando uma carta de
intenções para a promoção da saúde pública global, com o intuito de
capacitar comunidades para que tenham maior participação e controle na
melhoria de sua saúde e da qualidade de vida, além da necessidade de
aumentar a atenção dos governantes para o campo das políticas públicas
da saúde. A Carta de Ottawa coloca que os pré-requisitos para se ter saúde
são: educação, paz, ecossistema estável, alimentação, justiça social,
habitação, recursos sustentáveis, equidade e renda (Ministério da Saúde,
2002).
Ao decorrer do século XX, a saúde na escola alterou a lógica de
ensino biomédico do discurso tradicional, para uma estratégia de Iniciativa
Regional de Escolas Promotoras de Saúde (IREPS), com seu conceito
baseado na Carta de Ottawa, com o intuito de promover maior autonomia
do indivíduo com relação a sua saúde através de uma capacitação para
que soubesse distinguir riscos para a saúde e hábitos saudáveis
(FIGUEIREDO et al., 2010)
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As escolas promotoras de saúde são direcionadas a saúde escolar
integral. Os professores participam de campanhas de prevenção, controle
do cartão de vacinação, a escola promove palestras de profissionais de
saúde, desparasitação, vacinação e também promovem ações de detecção
e encaminhamento de problemas de saúde. A implantação de tais
estratégias surgiu no final dos anos oitenta (IPPOLITO-SHEPHERD, 2003).
Ainda de acordo com Ippolito-Shepherd (2003), após a Carta de
Ottawa, surgiram outros regulamentos internacionais, visando a equidade,
a melhoria da saúde e a qualidade de vida da população mundial, sendo
estas: Declaração de Sundsvall, 1991; Declaração de Bogotá, 1992;
Conferência do Caribe, 1993; Declaração de Jakarta,1997; Declaração de
Adelaide, 1998; Declaração do México, 2000; e Declaração do Chile, 2002.
No Brasil, o Ministério da Educação e da Saúde Pública foi criado no
ano de 1930 pelo governo Getúlio Vargas (SILVA, 2017). O Programa
Saúde na Escola (PSE) foi criado no ano de 2007, interligado a estratégias
de saúde para a família com o intuito de promover a saúde no ambiente
escolar, através de ações que visam a melhoria da qualidade de vida
(JACOB et al, 2019).
Segundo o Ministério da Educação - MEC (2018) o objetivo do PSE
é contribuir para a promoção, prevenção e atenção à saúde do aluno,
voltado a crianças e jovens da rede pública de ensino, tendo como
beneficiários todos os estudantes das redes públicas de educação básica,
além da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), como também da comunidade
escolar, profissionais de educação e saúde e gestores escolares.
O PSE é constituído pela promoção da saúde e atividades de
prevenção; monitoramento e avaliação do programa e das condições de
saúde dos estudantes de escola pública e pela capacitação dos
profissionais de educação e saúde (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018).
De acordo com a OPAS (1995), é necessário 3 (três) componentes
para a promoção da saúde na escola: a educação para a saúde com um
enfoque integral, observando o indivíduo em seu desenvolvimento e em
suas necessidades individuais e culturais; a criação de ambientes e
entornos saudáveis, com espaços físicos estruturalmente adequados,
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limpos e seguros, livres de todo tipo de violência emocional, física ou verbal;
e o serviços de saúde e alimentação, buscando prevenir problemas de
saúde, formando indivíduos que tenham autocontrole, evitando fatores de
risco.
De acordo com Pelicioni (2003), a educação em saúde é feita
através de ações pedagógicas e de prevenção e promoção a saúde
(integradora e multidisciplinar), direcionadas a comunidade, familiares,
alunos, professores e funcionários.
De acordo com a BNCC (2018), nos anos iniciais do Ensino
Fundamental os alunos possuem curiosidades e interesses sobre o mundo
tecnológico e ambiental que devem ser valorizados e estimulados. É
necessário construir o conhecimento científico em Ciências da Natureza
por meio de atividades que proporcionem a aprendizagem através da
investigação, criatividade, colaboração, observação, estimulando o
raciocínio lógico, estruturando as primeiras explicações sobre o mundo
natural, tecnológico, sobre a saúde, o corpo e o bem-estar.
A unidade temática de Vida e Evolução da BNCC (2018) aborda o
tema saúde como um bem coletivo, transpondo o conceito de estado do
corpo em equilíbrio dinâmico, promovendo a possibilidade de discussões
sobre a saúde individual e coletiva, incluindo o âmbito das políticas
públicas.
Os alunos nos anos finais do Ensino Fundamental estão em busca
de uma identidade, possuem maior abstração, interesse elevado pela vida
social, e maior autonomia de ação e pensamento, o que permite uma
formação cientifica mais complexa a respeito das tecnologias, natureza,
solidariedade, consciência dos valores éticos e políticos, repudiando a
descriminação, atuando socialmente com respeito e reponsabilidade
(BNCC, 2018).
De acordo com Lomônaco (2004) não se pode basear a educação
em saúde na ideia de que professores detêm o conhecimento e que os
alunos devem assimilar. Não se pode pressupor que o educando pouco
sabe e que um educador está repleto de conceitos e verdades a serem
transmitidos. Deve-se partir da valorização dos aprendizes, de sua cultura
de seus hábitos e de suas realidades. As atividades educativas devem
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valorizar a troca de experiências, a vivência dos envolvidos no processo de
ensino e de aprendizagem relacionados à saúde. O educando tem que
encontrar um significado no conhecimento para poder praticá-lo.
2.2 Formação do professor
A Fundação Carlos Chagas (2017) cita Shulman (1987) e elenca os
conhecimentos necessários para que se tenha uma docência adequada,
como o conhecimento pedagógico associado ao conhecimento específico
do conteúdo, o conhecimento da gestão da sala de aula, do currículo, dos
alunos

e

de

suas

características,

dos

contextos

educacionais,

conhecimento dos valores educacionais de seus propósitos, finalidades e
de suas bases históricas e filosóficas.
Ainda de acordo com a Fundação Carlos Chagas (2017), que cita
a publicação da UNESCO (2016), o aperfeiçoamento eficaz de professores
é baseado no equilíbrio entre habilidades pedagógicas, experiências
práticas e o conhecimento do conteúdo. É importante salientar que a teoria
não se opõe à prática, mas que se complementam.
Na América Latina a formação de professores, em especial de anos
iniciais, é fragilizada e quanto maior a fragilidade em sua formação na
aquisição de conteúdo, maiores serão os obstáculos para o aprendizado
do aluno (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2017).
De acordo com Azanha (2004) existe uma grande insatisfação
quanto aos modelos formativos vigentes, em especial dos professores de
ensino básico (fundamental e médio) e nos cursos de licenciatura. Por um
longo tempo tem se discutido em congressos, cursos, seminários e demais
eventos, sobre uma formação diferenciada, necessária aos professores.
Ainda de acordo com o autor, a atuação do professor na escola
contemporânea não pode se restringir a um simples empasse de formação
teórica. A escola atual é uma novidade social e cultural, é expansível, e as
falhas devem ser combatidas através de uma tentativa contínua de
investigação e procura por novos caminhos. Logo, a formação do professor
deve preparar o docente para que saiba gerir e enfrentar as adversidades
que possam surgir através das novidades do mundo e da escola
contemporânea (AZANHA, 2004).
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De acordo com Moraes (1996), a formação de professores deve ser
um processo inacabado, sempre mantendo a continuidade, um processo
permanente de “vir a ser”, um movimento da reflexão em ação que ocorre
através da reconstrução da prática do professor pela explicitação, análise,
descrição e depuração dos fatos.
Moraes (1996) propõe abandonar o ensino tradicional, ou seja, a
transmissão do conhecimento com uma relação autoritária e vertical entre
professor e aluno, com processos de memorização e cópia para aderir ao
ensino libertador, ou seja, pela construção do conhecimento. Essa
construção deve ser criativa, crítica, encorajadora, dinâmica, sustentada na
pesquisa, investigação e descoberta, com uma relação horizontal entre
professor e aluno. Essa relação deve ser dialética onde existe uma troca
de conhecimentos, valorização dos trabalhos em grupo e dos currículos
flexíveis, respeito a assimilação do conhecimento de cada indivíduo e do
grupo, busca pela autonomia dos sujeitos. A aquisição de informações deve
ocorrer de formas distintas, com uma escola aberta, expansível e com
espaços de aprendizagem e convivência.
Em relação a educação para a saúde, os professores estão preparados
para promovê-la nas escolas? De acordo com Ruas (2013),
“os docentes possuem uma formação em saúde precária, com
uma visão da saúde centrada no aspecto biológico, e que,
portanto, a solução dos problemas deve ocorrer no consultório
médico. É ainda comum professores definirem saúde a partir de
prestação de serviços de saúde e tratamento de doenças”
(Ruas. Dissertação. Desafio master de higiene na adolescência:
um jogo didático para o Ensino Médio. Pag. 32, 2013.)

Ainda de acordo com a autora, devido a este pouco conhecimento, os
professores apresentam dificuldades em correlacionar os diversos
conteúdos de educação em saúde. Portanto, existe a necessidade da
criação de cursos de atualização e extensão e de materiais didáticos que
objetivem a revisão, discussão e atualização dos aspectos relacionados à
educação em saúde, em especial as novas conceituações e aos novos
conhecimentos (RUAS, 2013).
Maturana e Rezepa (2000) pontuam que os professores devem ser
preparados para discutir questões de saúde, higiene, alimentação de
maneira crítica e contextualizada e atualizada, vinculando saúde às
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condições de vida e aos direitos dos cidadãos.
2.3 O lúdico e jogo no contexto do ensino
A escola possui o propósito de viabilizar a formação integral do
indivíduo que forma suas concepções através do convívio social e de suas
experiências de vida. O construtivismo é a concepção metodológica ideal
devido a validação empírica e os princípios psicopedagógicos, como: a
aprendizagem significativa, os esquemas de conhecimento e o nível de
conhecimentos prévios e seu desenvolvimento (ZABALA, 1998 apud
DARIDO et al, 2002).
A educação integral deve abranger todas as dimensões de
desenvolvimento do indivíduo, como o emocional, o intelectual, o social, o
físico e o cultural, deve ser um projeto coletivo e compartilhado por jovens,
crianças, educadores, famílias, gestores e comunidades, e deve ser
inclusiva, reconhecendo as particularidades dos indivíduos, formando
sujeitos autônomos, responsáveis e críticos (CENTRO DE REFERÊNCIAS
EM EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2013).
Segundo a teoria das múltiplas inteligências, os indivíduos
aprendem de diferentes formas, por possuírem distintos conjuntos de
competências de aprendizagem, logo, cabe ao educador investigar e
aplicar

alternativas

que

corroborem

para

o

desenvolvimento

e

aprendizagem pelas distintas competências do discente (GARDNER, 1985
APUD MORATORI, 2003)
Cada indivíduo é único, portanto, existem muitas formas de
aprender, sendo necessário que o professor tenha um olhar atencioso,
carinhoso e que consiga fazer uso de diferentes técnicas para compreender
como a turma apresenta suas dificuldades. Normalmente são grupos
grandes e heterogêneos de alunos, o que dificulta que o professor consiga
atender a todos.
As atividades lúdicas proporcionam aos alunos um grande
entusiasmo, atenção e prazer pela tarefa a ser realizada. O desafio do jogar
e suas regras envolvem o aluno, o que o estimula a ação, despertando o
interesse devido ao dinamismo e ao caráter competitivo que é gerado,
possibilitando que o indivíduo tente solucionar situações problemas,
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trabalhe na resolução de conflitos, estabeleça uma ordem e realize a
análise de diferentes pontos de vista, o que contribui para a formação
intelectual, afetiva e social do aprendiz (MORATORI, 2003).
Segundo Pedroza (2005), a aprendizagem é concebida através da
interação entre aluno e professor.

O autor ressalta que o lúdico tem

despertado interesse entre professores e pesquisadores como alternativa
de ensino-aprendizagem na escola, pois o brincar possibilita a
ressignificação de momentos interativos da vida, produzindo percepções
durante a formação da subjetividade do indivíduo.
O lúdico pode favorecer que os propósitos listados a seguir, sejam
desenvolvidos:


a organização e o planejamento;



a memória (auditiva, visual, cinestésica);



a percepção visual (cor, forma, complementação, tamanho,
lateralidade, posição, detalhes)



a coordenação motora;



a percepção auditiva;



a expressão linguística (oral e escrita),



a orientação temporal e espacial (em duas e três dimensões);



e o raciocínio lógico-matemático (PASSERINO, 1998 apud
MORATORI, 2003).

O lúdico proporciona o diálogo, a prática da argumentação, promove
atividades em grupo, desperta a curiosidade, a atenção e a concentração,
é desafiador e divertido, é investigativo, possui uma motivação inerente e
apresenta, de acordo com Macedo e colaboradores (2005), as seguintes
funções:


do prazer funcional: promove o interesse e o envolvimento nas
atividades;



de ser desafiante e surpreendente: procura de alternativas
para o enfrentamento de situações problemas;



de ser possibilitador: promove a realização de atividades
possíveis e necessárias pois, tarefas consideradas impossíveis
geram o desinteresse;



da dimensão simbólica: assimilação intuitiva do mundo através
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da cultura e do meio em que está inserido;


e

da

expressão

possibilidades

que

construtiva:
devem

ser

proporciona
analisadas,

múltiplas
planejadas,

direcionadas sem perder o foco em busca do resultado desejado.
Ainda conforme Macedo e colaboradores (2005), é importante que
as escolas façam o uso do lúdico, pois, isso possibilita que os alunos sejam
protagonistas

e

responsáveis

por

suas

ações,

promovendo

o

desenvolvimento e a aprendizagem, despertando o interesse para o
enfrentamento de situações problema, estimulando o raciocínio, as trocas
e o respeito entre os demais.
De acordo com Zuanon e colaboradores (2010), geralmente
constrói-se o conhecimento em sala de aula por meio da memória auditiva
e visual, raramente utiliza-se de ferramentas alternativas como a aplicação
de experiências concretas. Por meio dos jogos se consegue contextualizar
a aplicar o conhecimento, logo o ensino através do uso de jogos possibilita
um ambiente motivacional, maximizando potenciais de aprendizagem e
facilitando o processo de cognição do conteúdo. Ainda de acordo com
Zuanon e colaboradores (2010), o diálogo é um fator importante para a
construção do conhecimento, através da troca e soma de saberes. E, para
que haja desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos, é necessário
descentralizar opiniões e apresentar o jogo explorando o contexto de uma
situação problema a ser solucionada.
De acordo com Moratori (2003), através das ações que os jogos
proporcionam, as crianças aprendem e se desenvolvem, no caso dos
adolescentes é possível desenvolver suas potencialidades, identificar seus
limites de competências ao sofrer uma derrota e trabalhá-los para alcançar
a vitória. Além disso possibilita o aprendizado na cooperação e interação
no grupo social, e através das regras, surgem situações desafiadoras e
motivadoras.
Para Macedo e colaboradores (2005), é possível desenvolver com
os jogos o respeito mútuo, o raciocínio, disciplina, a convivência em grupo
e até mesmo desenvolvimento de estratégias para confrontar os obstáculos
que surgirem.
De acordo com Moratori (2003), o lúdico pode ser utilizado pelo
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educador como um recurso cognitivo desafiador. O autor sugere ao
docente que ao utilizar os jogos não imponha as regras, mas as proponha
para que o discente as construa, fazendo uso de sua autonomia nas
tomadas de decisões, promovendo uma troca de saberes entre professor e
aluno, os motivando a ter confiança e iniciativa durante a construção e
definição das normas do jogo.
Segundo Munari (2010), em coleção educadores, na óptica de
Piaget o jogo é negligenciado nas escolas tradicionais. Através do jogar a
criança desenvolve suas percepções, experimentações, sua inteligência e
sociabilidade, o jogo está além do exercício sensório, motor e simbólico,
pois ele possibilita a assimilação das realidades intelectuais.
O estímulo através de brincadeiras e jogos possibilita o exercício da
vida social, a aprendizagem e a atividade construtiva na vida da criança. A
descentralização do indivíduo é possível devido a atividade lúdica que
também proporciona a apropriação do conhecimento, a expressão do
imaginário e a aquisição de regras (PIAGET,1993 apud NUNES E CHAVES
2017).
De acordo com Vygotsky (1984) os jogos são fundamentais para o
desenvolvimento cognitivo das crianças pois, permitem que elas vivenciem
situações imaginárias, desenvolvam o pensamento levando-as a se
moverem. Os brinquedos e os jogos são a primeira interação da criança
com a fase cognitiva que vai além da percepção motora e comportamental.
Sobre a necessidade de mediação no uso de jogos, Nunes e Chaves
(2017) colocam que o mediador, que na maioria das vezes é o professor,
possui um papel importante nos jogos educativos, possibilitando explorar o
potencial dos alunos para a aprendizagem. As autoras elencam algumas
ações que também são importantes no contexto da Educação em Saúde
(ES), sendo elas:


identificar as regras do jogo;



entender o assunto abordado no jogo;



instigar e respeitar a curiosidade, a descontração, a criatividade,
a diversão, as experiências e descobertas dos jogadores;



propiciar um ambiente agradável para o desenvolvimento do
jogo;
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realizar a conexão entre o assunto abordado no jogo e as
experiências e situações vivenciadas pelos aprendizes e o meio
que os envolve.



usufruir dos momentos de utilização do jogo como oportunidades
de observação, aprendizado e reflexão.

De acordo com Zanon (2008), quando os jogos possibilitam o
desenvolvimento de habilidades cognitivas nos indivíduos, como a
capacidade de resolver problemas, o raciocínio rápido, a criatividade, a
percepção, dentre outros, podem ser considerados como educativos. Além
disso, o jogo didático estimula o interesse do aluno, proporciona níveis
diferentes de desenvolvimento, enriquecimento e de experiências pessoais
e sociais, permitindo que seja uma ferramenta de aprendizagem e um
instrumento pedagógico em que o professor é o mentor, incitador e o
avaliador do processo.
Segundo Macedo (2005) para uma avaliação de desempenho, o
professor pode fazer uso de jogos e observar atentamente as formas de
jogar dos alunos e assim poderá avaliar suas dificuldades e competências
e os erros produzidos podem ser identificados como:


faltou atenção ao jogo;



faltou entendimento e domínio às regras;



se esforçou, mas apresentou dificuldades e erros durante o jogo.

Para Moratori (2003), a análise dos desacertos e dificuldades
apresentados pelos alunos no decorrer do jogo proporciona ao professor
subsídios para organizar os conceitos que precisam ser trabalhados
durante o jogar.
2.4 A temática: COVID-19
2.4.1 O coronavírus SARS-CoV-2
O coronavírus é um RNA vírus da ordem Nidovirales da família
Coronaviridae. O SARS-CoV-2, causador da síndrome respiratória aguda
grave- COVID-19) é um vírus zoonótico que pertence à subfamília
Betacoronavírus, infectando somente mamíferos, causando síndrome
respiratória aguda e gastrointestinal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, B - 2020).
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Segundo o Ministério da Saúde (MS) (a-2020), o primeiro agente da
família do SARS-CoV-2 foi encontrado em humanos no ano de 1937 e, em
1965, foi visualizado em microscopia onde se verificou que ele
apresentava um contorno de coroa, por isso, o nome coronavírus. Os
coronavírus (CoVs) possuem diâmetro de 60 a 140 nanômetros (nm), são
esféricos e em sua superfície possuem espículas distintas de picos de 9 a
12 nm, aparentando uma coroa solar (GALVÃO; SILVA, 2020).
Conforme o trabalho “The proximal origin of SARS-CoV-2”
publicado na renomada revista Nature Medicine, o coronavírus sofreu uma
mutação espontânea e, por seleção natural zoonótica, se transformou no
coronavírus SARS-CoV-2 (ANDERSEN, et al 2020). O artigo explica que
o mercado de Huanan em Wuhan (localizado na China, onde surgiu o foco
da infecção viral) comercializava diferentes tipos de animais e continha
morcegos e pangolins que são hospedeiros reservatórios de um
coronavírus similar ao de humanos, mas que não nos infecta. Porém, esse
vírus sofreu uma mutação que possibilitou a contaminação dos seres
humanos em meados de novembro de 2019.
Todavia, a origem do SARS-Cov-2 permanece como um dos
principais alvos de investigação atuais pela comunidade científica, uma vez
que muitas evidências indicam caminhos evolutivos diferentes dos
apontados por Andersen e colaboradores (2020), conforme o Estudo Global
das Origens do SARS-CoV-2, organizado pela OMS (B-2021), atualizado
em janeiro de 2021.
De acordo com Filho e Oliveira (2020), o genoma do SARS-CoV-2
possui 29.903 nucleotídeos na fita simples de RNA, codifica proteínas não
estruturais e quatro genes de proteínas estruturais: proteína da membrana
(M), proteína do nucleocapsídeo (N), proteína do envelope (E), e proteína
de superfície (S). Ainda de acordo com os autores, a proteína Spike (S)
possui 1.273 aminoácidos e possui papel fundamental na ligação do vírus
à célula, interagindo com a enzima conversora Angiotensina 2 (do inglês.
ACE2), receptor presente em diversos tipos celulares, culminando na
entrada do vírus na célula e estabelecimento da fábrica viral pela replicação
do vírus. (FILHO; OLIVEIRA, 2020). (Figura 1)
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Figura 1: Esquema do vírus SARS-CoV-2

Fonte: https://labtest.com.br/labtest-lanca-teste-de-biologia-molecular-para-covid-19/

A entrada do vírus na célula (figura 2) também é facilitada pela
enzima serino protease transmembrana tipo II (TMPRSS2), além disso,
tem-se um receptor secundário a neuropilina-1 (NRP1), que também se liga
a proteína S do vírus, funcionando como entrada alternativa na célula. A
ACE2 está presente em abundância em uma variedade de células de
diversos órgãos humanos distintos (BOURGONJE et al, 2019), assim como
são abundantes nas fossas nasais no trato respiratório já o NRP1 pode ser
a entrada para a infecção de SARS-CoV-2 no sistema nervoso, já que ele
possui uma função importante na resposta dos fatores de crescimento no
desenvolvimento do tecido tissular dos neurônios (UNA SUS, 2020). Na
figura 2, imagem ilustrativa da interação do vírus SARS-CoV-2 com a célula
humana.

Figura 2: Interação do vírus SARS-CoV-2 com célula humana.
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Fonte: https://proec.ufabc.edu.br/epufabc/como-detectar-o-novo-coronavirus/

Após o vírus infectar a célula, inicia-se uma cascata sinalizadora
para a célula produzir a citocina interferon 1 (IFN1), porém, o SARS-CoV2, através de suas proteínas estruturais M e N e não estruturais ORF,
suprime a resposta do interferon 1 e de seu receptor IFNAR (Sallard et al.
2020). A produção desregulada de interferon 1, associada à migração de
células de defesa do sistema imune e liberação exacerbada de citocinas,
provoca inflamação com disfunção pulmonar severa (PROMPETCHARA et
al, 2020).
Segundo Cartaxo e colaboradores (2020), quando o vírus chega aos
alvéolos pulmonares é combatido pelas células de defesa presentes no
pulmão, o que gera um elevado volume de secreção, promovendo tosse e
dificuldades de respirar com diminuição da oxigenação no sangue. Ainda
segundo o autor, ao ocorrer inflamação os vasos sanguíneos são dilatados,
os leucócitos (células de defesa) e plasma são extravasados, piorando a
dificuldade de oxigenação, nestes casos o paciente precisa que o oxigênio
seja injetado com pressão em seu pulmão (ventilação com pressão
positiva), com a piora do paciente ele deve ser entubado e ficar em posição
de prona (de bruços), caso a inflamação progrida, ocorre a diminuição dos
alvéolos ficando cheios de líquidos, devido ao extravasamento dos vasos
sanguíneos (CARTAXO et al, 2020). (Figura 3).
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Figura 3: Esquema da ação do SARS-CoV-2 nos alvéolos pulmonares.

Imagem adaptada, fonte: www.pbs.twimg.com/media/ET0ubzjXsAActGi.jpg

A evolução clínica está relacionada a fatores genéticos e
epigenéticos do paciente, assim como à carga viral e ao tipo de variante do
SARS-Cov-2. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) identificaram nova variante do SARS-CoV-2 em Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil, com 18 mutações. Para isso os pesquisadores
sequenciaram 85 genomas da Covid-19 e identificaram que a nova variante
é similar a outras quatro variantes que possuem maior risco de mortandade
e transmissão: P1 (Manaus), P2 (Rio de Janeiro), B.1.1.7 (Reino Unido) e
a Sul-africana (B.1.1.351), porém apresentando novas características
(UFMG - ICB, 2021)

2.4.2 A pandemia da COVID-19

O primeiro epicentro da COVID-19 foi na China no final do ano de
2019 onde surgiram os primeiros casos. Em seguida a Itália ultrapassou a
China em números de mortos, a Alemanha demorou a aplicar as práticas
de distanciamento social, mas seu sistema de saúde foi suficiente para
garantir uma baixa letalidade. Posteriormente os Estados Unidos da
América se tornaram o novo epicentro pela demora em instituir o
isolamento. A Espanha chegou a se tornar um dos países mais afetados,
logo o governo decretou estado de emergência e isolamento obrigatório
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(G1, 2020).
A Coréia do Sul apesar de possuir grande densidade populacional,
conseguiu realizar um controle realizando testes em massa, rastreio de
focos de transmissão, monitorando casos suspeitos, impondo quarentena
a todas as pessoas que chegavam da China e isolamento social dos
infectados, além de incentivar o home office à população (G1, 2020).
De

acordo

com

Frenk

e

Gomez-Dantes

(2006-2007),

a

disseminação da pandemia está associada a intensificação da globalização
através de viagens internacionais com escalas de voos reduzidas, o que
proporciona maior contato entre as pessoas contaminadas, muitas delas
assintomáticas ou no período de incubação do vírus. Além disso, com a
globalização, tem-se a adesão de culturas e estilos de vidas diversificados,
alterando até mesmo a alimentação, causando obesidade e elevado
consumo de álcool e tabaco o que dificulta a manutenção da saúde.
Outro problema mencionado por Frenk e Gomez-Dantes (20062007) é a resistência microbiana. Segundo os autores, a facilidade de se
adquirir medicamentos em países distintos e a falta de regras gerais para
a comercialização de medicamentos específicos possibilita a disseminação
e seleção globalizada de cepas de microrganismos resistentes.
Segundo a FIOCRUZ (a, 2020), antes da COVID-19, tivemos como
pandemia a gripe suína no ano de 2009, causada pelo vírus H1N1, que
também ocorreu por via transmissão zoonótica advindo de suínos e aves,
resultando em 300 mil mortos. Em agosto de 2010, essa pandemia teve fim
devido à vacinação da população. Outras pandemias ocorreram no
decorrer do tempo, como a Peste do Egito (430 a.C.) causada pela febre
tifoide, a Peste Antonina (165–180) causada possivelmente pela varíola e
matando 5 milhões de pessoas, a Peste de Cipriano (250–271) causada
por varíola ou sarampo, Peste de Justiniano (541-x), que foi a primeira
infecção registrada de peste bubônica, retornando no ano de 1.300, e a
Gripe Espanhola (1918-1920) tida como uma das mais mortais na história,
causada pelo vírus influenza e que infectou 500 milhões de pessoas.
De acordo com Pereira e colaboradores (2020), a pandemia tornou
possível a biopolítica foucaultiana, onde se tem a intervenção do governo
perante a população nos eventos cotidianos pois, para combater o vírus,
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foi necessário uma série de medidas restritivas e regulatórias da vida da
população, buscando um equilíbrio para que se tenha uma população
saudável.
Segundo Foucault (2005), os primeiros alvos de controle da
biopolítica foram os processos de natalidade, longevidade e mortalidade,
associados a problemas políticos e econômicos. A biopolítica lida com a
população como um problema biológico, científico-político e de poder. A
biopolítica é direcionada a fenômenos coletivos aleatórios e imprevisíveis,
que são pertinentes à população devido a efeitos causados em questões
políticas e econômicas, intervindo com ações de poder que ocasionem na
redução da mortalidade da população.
Em 30 de janeiro de 2020, o coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19)
foi declarado pela OMS como uma Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional e em 11 de março de 2020 a OMS caracterizou
o COVID-19 como uma pandemia (OPAS, 2020). Pandemia (origem grega
– pandemias: todo o povo) ocorre a partir de uma epidemia (aumento de
pessoas contaminadas por uma determinada doença em uma mesma
região) onde uma doença contagiosa se origina em uma região e se
dissemina mundialmente (DICIO, 2009-2020).
De acordo com a Portaria GM/MS nº 188, devido a COVID-19 o
Brasil declarou no dia 3 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) e no dia 26 de fevereiro foi
confirmado o primeiro caso de infecção no país, precisamente no Estado
de São Paulo (MINAS CONSCIENTE, 2020).
O MS avaliou o Brasil como alto risco de contágio em todo o país e
verificou pequena disponibilidade de leitos clínicos e de terapia intensiva
(UTI) nos hospitais brasileiros para o aumento significativo de casos. Com
isso, os Estados implementaram o Distanciamento Social Ampliado (DSA),
medida importante com o intuito de minimizar a circulação do vírus no país
(MINAS CONSCIENTE, 2020).
No dia 4 de março de 2020 foi confirmado em Minas Gerais na
cidade de Divinópolis, o primeiro caso de contaminação pelo coronavírus.
Devido a isso, a primeira medida suspensória do Estado ocorreu no dia 15
de março, interrompendo aulas presenciais na rede pública estadual,
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adotando posteriormente o regime remoto de aulas a distância por meio do
uso da televisão e internet permanecendo até então. No dia 16 de março
foi adotado o teletrabalho como medidas provisórias para evitar o contágio
(MINAS CONSCIENTE, 2020).
O Estado de Minas Gerais decretou no dia 20 de março o estado de
calamidade pública (Decreto Estadual nº 47.891/2020), autorizando apenas
o funcionamento de serviços considerados essenciais, fazendo uso de
medidas emergenciais e restringindo serviços públicos e privados do
cotidiano, adotando o distanciamento e o isolamento social. Com isso,
proibiu o transporte coletivo interestadual, e os transportes intermunicipal e
intramunicipal não poderiam exceder a metade do número permitido de
passageiros sentados, além de definir práticas sanitárias a serem
cumpridas pelas empresas, no âmbito do Sistema Estadual de Saúde,
suspendeu todos os procedimentos cirúrgicos enquanto perdurar o estado
de calamidade (MINAS CONSCIENTE, 2020).
Em maio de 2020, o Brasil se tornou o epicentro da Covid-19, onde
se tem uma grande subnotificação de casos, baixa testagem da população,
baixa adesão social às medidas de isolamento social somada a gestores
públicos incapazes de reconhecer a gravidade da situação com uma
grande curva crescente de mortos (BBC NEWS BRASIL, A -2020).
A figura 4 apresenta uma linha do tempo da COVID-19.
Figura 4: Cronologia do SARS-CoV-2
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Fonte:https://www.segurancadopaciente.com.br/wpcontent/uploads/2021/01/IBSP_Covid19_linha-do-tempo.jpg
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De acordo com Sanar Saúde (2021), a linha do tempo da COVID-19
no Brasil continua assim:


No final de dezembro de 2020, o instituto Butantan no Brasil
identificou que a vacina Coronavac atingiu o limiar de 50% de
eficácia, o mínimo exigido pela OMS. A vacina AstraZeneca
de Oxford, vacina produzida em colaboração com a Fiocruz,
estava em teste de fase 3 no Brasil.



No dia 7 de janeiro de 2021, o Brasil registrou 200 mil mortes
por Covid-19. Ainda em janeiro, novas variantes do SARSCoV-2 foram identificadas na Africa do Sul, Reino Unido e no
Brasil, especificamente na cidade de Manaus com a variante
mais contagiosa denominada P1, gerando um caos na
cidade, faltando oxigênio na região para atender a demanda.
No dia 17 de janeiro de 2021, a Anvisa autorizou o uso
emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca e
especialistas acreditavam que a nova variante estava
circulando pelos demais estados brasileiros, pois o número
de casos aumentou consideravelmente.



Em fevereiro de 2021, o Brasil passou a registrar mais de mil
óbitos por dia, o Ministério da Saúde negocia com Índia e
Rússia para compra de vacinas Covaxin e Sputnik V,
enquanto a população começa a ser vacinada pela
Coronavac.



Em março de 2021, o Brasil ultrapassou a marca de 2 mil
mortos por dia, no dia 12 de março a Anvisa aprovou o uso
do medicamento Remdesivir1 por hospitais e, no mesmo dia,
a vacina de Oxford teve seu registro aprovado no país.



No dia 16 de março de 2021, a COVID-19 colapsou o sistema
de saúde do país, com ocupação de 80% nos leitos de UTI
em 24 estados e 90 % de ocupação em 15 estados. No dia
23 de março de 2021 Brasil registrou mais de 3 mil mortes por
dia devido a Covid-19.

Antiviral desenvolvido pela farmacêutica ‘Gilead Sciences’ com o objetivo de interromper
ou diminuir a replicação viral no corpo humano.
1
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No dia 6 de abril de 2021, o Brasil registrou mais de 4 mil
mortes por dia, a América Latina e Caribe ultrapassam a
marca de 800 mil mortos por Covid-19, mesmo com a
vacinação apenas de parte dos grupos prioritários com
AstraZeneca e Coronavac no Brasil.

O painel de acompanhando da infecção pelo coronavírus do governo
do Brasil, no período de 23/03/2020 a 28/04/2021, apresentou um total de
13.091.714 casos de pacientes recuperados, 79.726 novos casos (gráfico
1), 14.521.289 casos confirmados acumulados e a cada cem mil habitantes
por região tinha-se 6.910 casos acumulados, óbitos em 24h de 3.163 no
dia 27/04/2021, óbitos acumulados em 398.185 pessoas, óbitos
acumulados por Estado (gráfico 2) e óbitos acumulados de 189 pessoas
por cem mil habitantes por região (SUS ANALÍTICO, 2021).

Gráfico 1: Número de casos novos de COVID-19 no Brasil no período de
23/03/2020 a 28/04/2021.

Fonte: https://covid.saude.gov.br/

Gráfico 2: Casos de óbitos acumulados por Estados do Brasil até a data
de 29/04/2021
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Fonte: https://wp.ufpel.edu.br/fentransporte/covid-19-graficos-com-relacao-ao-rs/covid19-graficos-iterativos-brasil-e-regioes/#estados-COA

Segundo a OMS (2021), no dia 30 de abril de 2021, houve no mundo
150.110.310 casos confirmados (gráfico 3) de SARS-CoV-2, 3.158.792 de
óbitos e 1.011.457.859 vacinas aplicadas no dia 29 de abril de 2021. No
gráfico 4 (quatro) é possível observar algumas das nações mais afetadas
pelo SARS-CoV-2, com Estados Unidos em primeiro lugar, Índia em
segundo e Brasil ocupando a terceira posição.
Gráfico 3: Situação global de casos confirmados por SARS – CoV2 até o dia 30/04/2021.
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Fonte: OMS, 2021

Gráfico 4: Países mais afetados pela Covid-19 até 27/04/2021.

Fonte: https://dadoscoronavirus.dasa.com.br/#lp-pom-block-195

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)
estima que os impactos econômicos da pandemia nos setores produtivos
poderão gerar 2,7 milhões de empresas fechadas e 8,5 milhões de
desempregados, os setores que sofrerão e que estão sofrendo maior
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impacto são os comércios de varejo e atacado, os hotéis, as atividades
manufatureiras, imobiliárias, de aluguel e empresariais, as atividades
comunitárias, os restaurantes e os setores industriais e, de acordo com
Alicia Bárcena, Secretária-Executiva da CEPAL, afirma que devido à crise
causada pela pandemia é necessário prosseguir no caminho de uma nova
forma de desenvolvimento (CEPAL, 2020).
Segundo a CEPAL (2021) a América Latina e o Caribe não
recuperarão a situação econômica no ano de 2021 e o aumento da pobreza
e desigualdade continuará, o mercado de trabalho terá uma retomada lenta
e as mulheres permanecerão como as mais afetadas.

2.4.3 Sintomatologia, Diagnóstico e Complicações da COVID-19

A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre entre as pessoas por
gotículas de saliva contaminadas durante a secreção respiratória (ao falar,
tossir, espirrar), também pode ocorrer ao tocar superfícies contaminadas e
levar as mãos aos olhos, boca e ou nariz, tem-se ainda os aerossóis
(gotículas minúsculas) que podem percorrer uma distância de 30 metros
(GALVÃO, 2020). (Figura 5).

Figura 5: Meios de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2

Fonte: https://hab.org.br/coronavirus/

Um medo misturado com dúvida que surgiu na população foi sobre
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a possibilidade dos animais domésticos transmitirem o COVID-19 aos
humanos. De acordo com Ristow e colaboradores (2020), não há evidência
cientifica até o momento que isso ocorra, porém humanos podem transmitir
a doença a seus animais de estimação, em especial aos felídeos, os
adoecendo levemente. O principal meio de transmissão ainda é através do
contato social e emissão de gotículas com as partículas virais.
Em Agosto de 2020 foi identificado 3 (três) casos de reinfecção, um
caso em cada país, China, Bélgica e Holanda, pacientes que já haviam se
curado do novo coronavírus contraíram novamente a doença. Em todos os
casos foi verificado não se tratar de uma reativação do coronavírus, pois
através do sequenciamento genético identificaram uma mutação viral e,
devido ao alarde a OMS pediu cautela, pois o número de reinfecção é muito
baixo comparado ao número de casos de COVID-19 no mundo (GALILEU,
2020).
A infecção pelo SARS-CoV-2 pode ser assintomática ou causar
desde um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os sintomas mais
comuns são: dificuldade para respirar, tosse, coriza, febre, dor de garganta.
De acordo com as formas de contaminação, as recomendações profiláticas
são a higienização correta de alimentos, das mãos, uso de máscara e álcool
70%, evitar tocar nos olhos, boca e nariz e evitar contato social, sair apenas
para o indispensável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, A- 2020).
Segundo a OPAS (2020) o período de incubação do vírus são de 1
a 14 dias, os sintomas considerados leves são cansaço, tosse seca e febre
brandas, podendo ocorrer dor de cabeça, conjuntivite, erupção cutânea na
pele, dor de garganta, diarreia, perda de olfato ou paladar, congestão nasal
e descoloração dos dedos dos pés ou das mãos. No caso da ocorrência de
sintomas leves, recomenda-se o auto isolamento. Caso o indivíduo
desenvolva sintomas graves como febre alta, tosse associada a dificuldade
de respirar e falta de ar, dor ou pressão no peito, perda dos movimentos ou
da fala, deve procurar imediatamente o atendimento médico.
A recomendação nº 22 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de 9
de abril de 2020, ressalta a importância das considerações do MS,
publicado em 7 de abril de 2020, sobre as “Diretrizes para Diagnóstico e
Tratamento da Covid-19”, destacando algumas informações, como:
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O isolamento imediato de casos confirmados e de suspeitos,
fazendo uso dos protocolos locais para o controle da infecção
e prevenção;



Casos assintomáticos e não detectados são responsáveis
pela alta taxa de transmissão;



Visando diminuir a sobrecarga hospitalar e assim evitar
óbitos, as estratégias de mitigação e contenção podem ser
adotadas;



Pacientes e profissionais da saúde devem fazer o uso
adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
(luvas, avental, máscara cirúrgica e proteção ocular).

O diagnóstico para identificação do SARS-CoV-2 é realizado através
de coleta de material da nasofaringe ou por amostra de secreção
respiratória para identificação do RNA viral por técnica laboratorial de
Reação em cadeia da polimerase-transcriptase reversa (RT-PCR) com
sequenciamento total ou parcial do genoma viral (LIMA, 2020).
Outra forma de diagnóstico é através de teste rápido sorológico que,
pela amostra de sangue identifica antígenos virais ou a produção de
anticorpos, positivando o teste que apesar de possuir menor especificidade,
pode ser realizado em trinta minutos e possui um valor acessível (PISSETTI
et al, 2020).
Em estudo realizado por DeBiasi e Delaney (2020) com 91 crianças
em 22 hospitais da Coréia do Sul, foi identificado que as crianças
transmitiam o vírus Sars-Cov-2 por até 3 (três) semanas. Verificou-se ainda
que 20% iniciaram a doença assintomáticas mas que posteriormente 58%
passaram a ser sintomáticas, e 22% das crianças não desenvolveram
sintomas durante a infecção.
Segundo

Loria

(2020)

crianças

e

adolescentes

estão

se

contaminando pelo SARS-CoV-2 e desenvolvendo a doença de forma
grave gerando a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Associada à Covid19 na Criança (MIS-C), causando uma reação hiperinflamatória com danos
teciduais, necessitando de cuidados especiais intensivos para o tratamento
e internação hospitalar. A autora informa que existem relatos de casos
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publicados na Europa, Ásia, América do Norte e América Latina, no Brasil
e demais países.
Pesquisa realizada por Kosugi e colaboradores (2020), com 253
pacientes com perda súbita de olfato, realizaram a testagem para COVID19
em 183 pacientes, sendo 145 positivos e 38 negativos. Identificaram que
pacientes recuperados da Covid-19 tiveram uma taxa reduzida de
recuperação total do olfato e precisaram de um maior tempo para a
recuperação em comparação aos não infectados. Durante 31 dias os
pesquisadores verificaram que 53,3% dos pacientes tiveram recuperação
total em média de 12 dias, 33,5% recuperação parcial e 13,2% não
recuperaram o olfato.
Em pesquisa realizada por Giacomelli e colaboradores (2020) foram
entrevistados 59 pacientes hospitalizados com Covid-19, destes 33,9%
relataram um distúrbio olfativo ou gustativo, 18,6% apresentaram ambos os
distúrbios. Os pesquisadores identificaram ainda que 91% dos pacientes
apresentaram os sintomas de perda gustativa e olfativa antes da internação
e mantiveram a perda após a internação. Verificou-se ainda que, a
frequência de ocorrência é maior em mulheres e pacientes com apenas
uma perda seja gustativa ou olfativa, tinham em média até 56 anos de
idade.
De acordo com a revisão bibliográfica de Brito e Silva (2020), a
Covid-19 tem causado neuropatologias como convulsões, cefaleia, eventos
cerebrovasculares agudos, tonturas, ataxia, alteração de consciência, e em
casos mais graves foi identificado, meningite, síndrome de Miller Fisher,
encefalopatia necrosante hemorrágica aguda e encefalite viral. Segundo o
autor, a patogênese pelo coronavírus ao sistema nervoso central pode ser
ocasionada por diversos fatores, uma das teorias é a ligação que ocorre
entre a proteína Spike e a enzima conversora em ACE2 ou angiotensina 2
(disponível nas células epiteliais alveolares, na musculatura esquelética, no
intestino delgado, endotélio capilar, em células gliais e neurônios), tal
ligação promove a invasão celular ao tecido cerebral.
Outra teoria mencionada pelo autor seria que a neuroinvasão pelo
SARS-CoV-2 ocorreria através da transmissão sináptica entre os nervos
olfativos e a via neuronal, invadindo o sistema nervoso central (SNC). E a
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terceira teoria é devido a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica
(SIRS), que acontece em casos graves, ocasionando ruptura na barreira
hematoencefálica (BHE), propiciando a neuroinvasão com citocinas
atingindo o SNC (BRITO e SILVA, 2020).
Em uma pesquisa conduzida pelo virologista Eurico Arruda na
Universidade de São Paulo (USP) apoiada pela Fundação de Amparo à
Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP) foram investigados casos de
linfopenia (queda exacerbada de linfócitos no sangue) em pacientes em
estado grave, contaminados pelo Sars-CoV-2. Os dados da pesquisa
apontam que o patógeno infecta e se replica nos linfócitos, causando
apoptose celular, debilitando ainda mais o paciente, gerando a linfopenia e
possibilitando a contaminação do indivíduo por quaisquer outras doenças
(AGÊNCIA FAPESP, 2020).
Segundo a OMS (2020), no ano de 2020, ainda não tínhamos um
medicamento indicado para prevenir ou eliminar a doença, não é
recomendado automedicação, a forma de se proteger é por meio de
higienização de mãos e distanciamento social. Em março de 2020, a OMS
lançou o estudo clínico solidariedade, disponibilizado em todo o mundo
para identificar tratamentos medicamentosos confiáveis e de resposta
rápida, no Brasil são investigados quatro tratamentos para a COVID-19 e
sua eficácia, a pesquisa ocorre em 12 estados do país e em 18 hospitais,
com o apoio do Ministério da Saúde e coordenado pela Fiocruz (FIOCRUZ
- b, 2020).
Em março de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) autorizou o uso do medicamento Remdesivir para tratamento da
Covid-19, que está restrito a hospitais e os pacientes serão monitorados. O
fármaco foi aprovado em 50 (cinquenta) países como União Europeia,
Estados Unidos, Japão, Canadá, dentre outros, porém a OMS contraindica
o medicamento, pois apesar de diminuir a chance de uso de respiradores
em pacientes graves, o medicamento demonstrou em estudos que não
altera a mortalidade e possui alto custo (BBC, 2021).
Em abril de 2021 a ANVISA autorizou para quadros leves a
moderados de SARS-CoV-2, para pacientes adultos e pediátricos a partir
de 12 anos, o uso emergencial dos medicamentos utilizados em conjunto
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por infusão intravenosa, Casirivimabe2 e Imdevimabe3 que são anticorpos
monoclonais, ainda não estão à venda e serão utilizados apenas nos
hospitais (ANVISA, 2021).

2.4.4 Prevenção da COVID-19

Com relação a prevenção da COVID-19 (Figura 6), a OPAS (2020)
e OMS (2020) recomendam as seguintes medidas de proteção:


Cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar;



Usar lenço descartável (após tossir/espirrar, jogue-o no lixo e lave
as mãos);



Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou fazer uso de
álcool em gel;



Fazer uso de máscaras como parte de uma estratégia mais
abrangente;



Manter o distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas;



Evitar tocar nos olhos, boca e nariz.



Higienizar superfícies e as alças dos carrinhos de compras ou cestas
antes de utilizá-los (utilizar álcool gel 70% ou desinfetantes
domésticos).



Lavar bem as mãos após chegar em casa e depois de manusear e
armazenar os produtos adquiridos.



Procurar o médico imediatamente caso tenha viajado para áreas
contaminadas.

2

Anticorpo monoclonal produzido pela farmacêutica Roche.
Anticorpo monoclonal produzido pela farmacêutica Roche. Os anticorpos monoclonais
são feitos para se ligar a moléculas como chave-fechadura, possibilitando reações
específicas, dependendo do alvo.
3
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Figura 6: Meios de prevenção contra o SARS-CoV-2

Fonte: https://www.princesa.pb.gov.br/portal/noticias/coronavirus-covid-19/prevencao-aocovid-19

Na recomendação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), nº 22 de
9 de abril de 2020, são sugeridas medidas que visam garantir condições
sanitárias e proteção social da população devido à pandemia. O documento
destaca que a OMS recomenda o isolamento social ou quarentena,
principalmente para pessoas consideradas participantes do grupo de risco
(lactantes e gestantes, maiores de 60 anos, portadores de doenças graves
ou crônicas e pessoas imunodeficientes). Apesar da OMS também
recomendar o fortalecimento do isolamento a indivíduos suspeitos de
infecção e que sejam realizadas testagens em massa da população, o
Brasil não possui o volume necessário de kits para a realização dos testes,
resultando em subnotificação de casos.
Enquanto a vacina não é disponibilizada, devemos manter o
distanciamento social, lavar as mãos corretamente e fazer o uso de
máscara. De acordo com o estudo realizado por Gandhi e colaboradores
(2020), o uso de máscaras em tecido possibilita que boa parte das gotículas
de saliva contendo as partículas virais sejam filtradas gerando uma
proteção, pode proporcionar uma redução na gravidade da doença e até
mesmo aumentar o número de pessoas assintomáticas.
Segundo Girard e colaboradores (2020) a OMS recomendou a
utilização de máscaras de 3 (três) camadas, conforme abaixo:
1. Camada externa resistente a água: Tecido de poliéster,
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polipropileno ou ambos;
2. Camada de filtro: Composta por camada extra de algodão ou
polipropileno;
3. Camada interna para absorção da água: recomenda-se o
algodão.
Ainda de acordo com a OMS (2020), dependendo do nível de
contaminação da população, devemos manter a quarentena, ou seja,
restringir atividades e manter as pessoas mesmo que saudáveis
separadas. Também é recomendado o distanciamento social e o
isolamento social, separando as pessoas que estão contaminadas ou
apresentando os sintomas, medidas estas que são importantes para
prevenir a propagação da doença.
Hábitos de higiene são de grande importância para se evitar a
propagação do coronavírus, porém no Brasil é necessário fortalecer o
sistema de saneamento básico. A OMS e UNICEF (Fundo das Nações
Unidas para a Infância) verificaram que 15 milhões de brasileiros de áreas
urbanas não possuem água tratada, nas áreas rurais são 25 milhões de
pessoas que possuem apenas um nível básico do tratamento de água e 2,3
milhões fazem uso de fontes de água impróprias para o consumo, além
disso, mais de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso a uma rede
segura de coleta e tratamento de esgoto (ONU - B, 2020).

2.4.4.1 A imunização

A imunização é um fator importante na prevenção da reintrodução
de doenças e também para combater a disseminação de novos patógenos.
A ressurgência de doenças no país tem ocorrido devido ao movimento
antivacinação, a crenças de tratamentos alternativos como uso de
homeopatia e alimentação saudável, e a disseminação de informações
falsas nas mídias sociais (FERNANDES e MONTUORI, 2020).
Historicamente, a primeira campanha de vacinação realizada no
Brasil foi no ano de 1804 em combate ao surto de varíola. Cem anos depois
iniciou-se no Estado do Rio de Janeiro o movimento que ficou conhecido
como Revolta da Vacina em 1904, e que ganhou força devido a uma
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campanha iniciada pelo sanitarista Oswaldo Cruz para a erradicação da
febre amarela, onde as autoridades resguardadas por leis de exceção,
tinham a permissão para vistoriar, invadir, fiscalizar e demolir casas em
construção. E por isso a campanha foi denominada como ‘ditadura
sanitária’, o que culminou no surgimento de apoio ao movimento por
políticos da oposição, com adesão da imprensa que cedeu espaço a
celebridades contrárias à vacinação e passaram a questionar a segurança
da vacinação a denominando de injeção do veneno (SEVCENKO, 1993).
O agente infeccioso SARS-CoV-2 é emergente na família de
coronavírus, e, parte da população percebeu a importância da vacinação.
Muitas doenças antes controladas estão retornando pela falta de
vacinação, seja pelo movimento antivacinação ou até mesmo pela falta de
conhecimento de uma parcela da população que muitas vezes não
conseguiu nem mesmo concluir os estudos pela necessidade de trabalhar
e sustentar a família.
Em 2019, a OMS incluiu em seu relatório o movimento antivacinação
como um dos dez maiores riscos à saúde global, pois faleceram no mundo
1,5 milhões de crianças devido a doenças contraídas na infância e que
poderiam ser evitadas através da imunização (SARRIS et al 2015).
O movimento antivacinação ocorre devido a inúmeras informações
inverídicas que estão disponíveis no ambiente virtual. São pessoas que se
negam a se vacinar, assim como a seus filhos pois, acreditam em um
complô entre o Estado e a indústria farmacêutica com o objetivo de ocultar
os efeitos colaterais da vacinação, e que tais efeitos podem causar doenças
como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), baseando-se na pesquisa
fraudulenta de Andrew Wakefield. Os adeptos ao movimento antivacinas
suspeitam do interesse da indústria farmacêutica, além de não acreditarem
na nocividade das doenças e pelo receio da reação do organismo após a
vacinação (FERNANDES e MONTUORI, 2020).
Segundo Henriques (2018) a pesquisa fraudulenta do britânico
Andrew Wakefield, colaborou para a disseminação de “Fake News”, pois
em 1998 publicou na revista científica The Lancet, um trabalho que
correlacionou o TEA a um possível efeito colateral da vacina tríplice viral
(contra rubéola, sarampo e caxumba). No ano de 2010 foi constatado que
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a pesquisa era fraudulenta e estava relacionada a interesses econômicos
de pais que processavam empresas de vacinas e do próprio autor que
havia criado uma vacina contra o sarampo que poderia ser aceita se a
tríplice viral fosse retirada, o que resultou na cassação do registro médico
do autor e retratação pela revista por ter realizado a publicação. Porém os
grupos antivacina se fortaleceram baseando-se nas notícias falsas
divulgadas, e se tornando um imenso problema de saúde pública mundial
(THE NEW YORK TIMES, 2010).
Na publicação da Revista Pesquisa Fapesp nº 270. (2018, p. 19 24), o MS verificou que, em 2017, o Brasil registrou o menor número de
crianças vacinadas, em 2018 a coordenadora geral do PNI identificou que
existem grupos que se recusam a vacinar devido a divulgação de notícias
falsas e o MS informou cinco razões para a redução vacinal do país, sendo
elas:
1. A crença dos pais de que as doenças desapareceram.
2. A falta de conhecimento do calendário nacional de vacinação
sobre quais imunizantes são obrigatórios e oferecidos
gratuitamente.
3. O medo de que as vacinas causem reações adversas.
4. O receio de sobrecarregar o sistema imunológico das
crianças devido ao número elevado de imunizantes.
5. A falta de tempo para comparecer ao posto de saúde que

possui funcionamento em dias úteis de 8h às 17h.
A OPAS (2020) classifica a imunização em rebanho ou grupo como
uma proteção a determinados patógenos que é desenvolvida devido a um
número elevado de pessoas imunizadas, seja por vacinação ou por ter
havido algum contato direto com a virulência, entre o indivíduo não
imunizado, com isso, a pessoa que não se vacinou ou não contraiu o vírus
passa a ter uma proteção indireta contra o patógeno.
Grupos que não acreditam nos dados de mortalidade da COVID-19,
conhecidos como negacionistas, estão sugerindo o convívio social para que
haja a ‘Imunização de Rebanho’, com a ideia de permitir que as pessoas
se contaminem para criar resistência, o que poderia levar a consequências
trágicas, onde muitos precisariam de leitos de UTI e pela alta demanda não
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seria possível atender a todos, gerando um número ainda maior de mortes.
Portanto a ‘Imunização de Rebanho’ só é possível por meio de vacinação
em massa, o que ainda não temos no momento (CAMPOS, 2020).
No Brasil a vacinação de menores de idade é obrigatória nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias de acordo com o artigo 14 do
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90. É uma questão de
responsabilidade social, a não vacinação é permitida somente em casos
alérgicos a componentes da vacina através de comprovação por atestado
médico (JUSBRASIL, 1990).
De acordo com Imhoff e Perico (2019), os responsáveis legais pelo
menor de idade, podem ser responsabilizados pelo não cumprimento da
imunização de acordo com o calendário nacional de vacinação, sujeitandoo a punição através de multa a ser cobrada, de três a vinte salários
mínimos, e em caso de reincidência da infração o valor cobrado será
dobrado, além disso, em casos mais graves pode ocorrer a perda da guarda
do menor não imunizado e demais filhos em que o infrator seja responsável.
2.4.4.2 Vacinas para a COVID-19
De acordo com a Pesquisa e Inovação do Reino Unido (UKRI) 2020,
na busca mundial de uma vacina segura e eficaz contra o Covid-19, estão
utilizando cinco abordagens distintas (figura 8), sendo elas:
1. Vacinas de vírus atenuados: tipo de vacinação utilizada para
varíola, febre amarela, catapora, sarampo, caxumba e
rubéola. Composta pelo vírus enfraquecido, mas com
capacidade de replicação.
2. Vacinas inativadas: utilizadas em vacinações contra a gripe
(vírus Influenza) e hepatite A.

Composta por partículas

inativas do vírus, sem capacidade de replicação.
3. Vacinas de subunidades: Utilizadas para herpes zoster, vírus
do papiloma humano (HPV) e hepatite B (SHANG e
colaboradores, 2020). São vacinas produzidas a partir de
proteínas ou através da camada externa do vírus.
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4. Vacinas de DNA e mRNA: Produzidas através de material
genético,

DNA

(ácido

desoxirribonucleico)

ou

RNA

mensageiro (ácido ribonucleico) do patógeno, induzindo as
células de nosso corpo a produzir proteínas do vírus
causando uma reação de nosso sistema imune que irá
combater a proteína. (PANG et al, 2019)
5. Vetores virais: Utiliza-se de vírus considerados inofensivos
aos humanos como vetores, neles são introduzidos o material
genético do Covid-19 para a produção de proteínas em sua
superfície, estimulando a imunidade.

Figura 7: Abordagens distintas de vacinas para COVID-19.

Imagem adaptada, fonte: https://pbs.twimg.com/media/EpvH9sgW8AAcbV4.png

Para a criação de vacinas no Brasil deve-se obedecer alguns
requisitos e as fases de desenvolvimento são semelhantes às exigidas pelo
Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC).
A metodologia inclui uma fase inicial ou laboratorial, chamada de fase préclínica e uma fase clínica que é dividida em quatro etapas, sendo, primeiro
a avaliação do produto, sua segurança e produção de resposta

54
imunológica, segundo sua eficácia e segurança mais detalhada, a terceira
etapa avalia a segurança e eficácia no público alvo, seguindo protocolos
éticos rigorosos e quarta etapa a aprovação da vacina pela ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), acompanhado pelo Ministério
da Saúde, por meio do Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pósvacinação (EAPV) do Programa Nacional de Imunizações (PNI) - (SBIM,
2016).
No Brasil temos o PNI, criado em 1973 e institucionalizado em 1975,
responsável pela “coordenação a implantação do Sistema de Informação e
a consolidação dos dados de cobertura vacinal em todo o país”, além de
adquirir, distribuir e normatizar imunobiológicos especiais. Atualmente o
PNI está integrado ao Programa da Organização Mundial da Saúde.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013)
No mês de setembro de 2020 o número de vacinas elegíveis no
mundo, contra o novo coronavírus, que estavam em fase de teste clínico
eram de 34 (trinta e quatro), e outras centenas permanecem em
desenvolvimento (GANDHI e colaboradores, 2020). Segue breve descrição
das principais vacinas disponíveis no mercado internacional.
A primeira vacina registrada no mundo contra o Sars-CoV-2 foi a
Sputnik V, no dia 11 de agosto de 2020, a vacina Russa possui o nome do
primeiro satélite soviético Sputnik-1 lançado em 1957 (SPUTNIK V, 2020).
Ela é baseada em vetor adenoviral humano, utilizando dois vetores distintos
(rAd26 e rAd5) (figura 8) para a primeira e segunda dose da imunização,
visando aumentar o efeito da vacina, sua eficácia é de 91,6% e deve ser
armazenada em temperatura de 2ºC a 8ºC (SPUTNIK V, 2020).
Figura 8: Vetores adenovirais da vacina Sputinik V.
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Imagem adaptada, fonte: https://www.frontliner.com.br/russia-defende-que-sua-vacina-esuperior-a-da-astrazeneca-oxford/

A farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech desenvolveu a
vacina contra o SARS-CoV-2 a base de mRNA (ácido ribonucleico
mensageiro) (figura 9). Sua aplicação é em duas etapas com intervalo de
21 (vinte e um) dias, o armazenamento da vacina é de -90º C a -60º C por
até 6 meses e possui eficácia de até 90% (PFIZER, 2021).

Figura 9: Esquema de elaboração de vacina de mRNA para a COVID-19.

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55346473
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Outras vacinas de mRNA são a vacina recombinante de dose única
da Janssen, farmacêutica da empresa Johnson e Johnson, que possui
eficácia de 85% (JANSSEN, 2021; FIOCRUZ, 2021) e a vacina da
farmacêutica Moderna que deve ser conservada a -20ºC e possui eficácia
de 94% (MODERNA, 2021; SETOR SAÚDE 2020).
A vacina de Oxford produzida em parceria com a AstraZeneca
(figura 10) é feita de um vetor adenoviral de chimpanzé associada a
sequência genética da proteína spike para gerar resposta imunológica e
sua eficácia é de 70% (UNIVERSITY OF OXFORD, 2020).
Figura 10: Vacina Astrazeneca de Oxford (ChAdOx1).

Fonte: https://noticias.r7.com/saude/vacina-de-oxford-traz-tecnologia-nunca-usada-emlarga-escala-11082020
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A Vacina Coronavac produzida pela Sinovac Life Science Co. Ltd é
um imunizante cuja base é um vetor viral inativo (figura 11). São
adicionadas substâncias químicas que inativam o vírus, em seguida, é
adicionado hidróxido de alumínio para potencializar a resposta imune. São
aplicadas duas doses com intervalo de 14 a 28 dias e a vacina apresenta
eficácia de 50,38% (INSTITUTO BUTANTAN, 2020; SECRETARIA DE
SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2021)
Figura 11: Esquema da vacina Coronavac para a COVID-19.

Fonte: http://ppgmpa.sites.uff.br/duas-vacinas-contra-covid-19-serao-testadas-emmilhares-de-brasileiros/

No Brasil a vacinação de uso emergencial contra o SARS-CoV-2
teve início no dia 18 de janeiro de 2021, as vacinas autorizadas foram
Coronavac produzida pela Sinovac em parceria com o Butantan e
AstraZeneca de Oxford em parceria com a Fiocruz (SECRETARIA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2021).
Conforme a Secretaria de Vigilância em Saúde (2021), no dia 23 de
fevereiro de 2021, a Anvisa autorizou o registro definitivo da vacina
BioNTech-Pfizer,

e

no

dia

12

de

março

de

2021

da

vacina

AstraZeneca/Fiocruz. A imunização no país se iniciou a partir dos grupos
prioritários, conforme informa o Ministério da Saúde (C - 2021):


Povos indígenas vivendo em terras indígenas;



Trabalhadores de saúde;



Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas;



Povos e comunidades tradicionais quilombolas;
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Pessoas de 80 anos ou mais, 75 a 79 anos, 70 a 74 anos, 65
a 69 anos, 60 a 64 anos.



Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;



Forças Armadas;



Forças de segurança e salvamento;



Comorbidades;



Pessoas com deficiência permanente grave;



Pessoas com deficiência institucionalizadas;



Pessoas em situação de rua;



Funcionários do sistema de privação de liberdade;



Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, metroviário,
ferroviário, aéreo e aquaviário;



População privada de liberdade;



Trabalhadores da educação



Caminhoneiros;



Trabalhadores portuários e industriais.

De acordo com o site de notícias da Emissora Pública da Alemanha
Deutsche Welle - DW BRASIL - (2021), em janeiro de 2021, o Brasil tinha
19 imunizantes para a COVID-19 em desenvolvimento utilizando diferentes
estratégias. Dentre as vacinas em desenvolvimento temos quatro do
Instituto Butantan, três da Fiocruz, sete da Universidade de São Paulo
(USP), uma da Universidade Federal de Viçosa (UFV), uma da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), uma da Universidade Federal
Minas Gerais (UFMG), uma da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e uma da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Porém
nenhuma delas estará disponível para o ano de 2021.
De acordo com Castro e colaboradores (2021), o Brasil possui uma
população superior a 100 milhões de pessoas que dependem do sistema
único de saúde, o SUS, que é integral e gratuito, mas infelizmente o país
tem se destacado pelos altos números de contágio e óbitos. A autora
ressalta que a saúde tem recebido cortes orçamentários e que o país não
obteve uma estratégia nacional coordenada, além da desigualdade
socioeconômica presente no país, que impulsionaram uma propagação
generalizada do SARS-CoV-2 no Brasil. Ainda de acordo com a autora a
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vacinação populacional do país apresenta lentidão e o Brasil está em seu
pior momento da pandemia no mês abril de 2021. Segundo Castro e
colaboradores

(2021),

são

necessárias

medidas

de

vigilância

epidemiológica e genômica coordenadas, expandir com agilidade o número
de vacinados na tentativa de evitar que mais vidas sejam perdidas e que
surjam novas variantes.
Segundo o Ministério da Saúde (D-2021) em 02 de maio de 2021, o
número de doses distribuídas por regiões do Brasil era de 64.384.978 e de
doses aplicadas era de 43.091.859 (gráfico 5), os grupos prioritários
imunizados somavam 77.279.644, a população que recebeu a primeira
dose somava 29.370.362, e a população que recebeu a segunda dose
somava 13.721.497.

Gráfico 5: Número de doses de vacinas para a COVID-19 distribuídas e
administradas por estados brasileiros até a data de 02/05/2021.

Fonte: Ministério da Saúde, 2021

2.4.5 COVID-19 e a escola

Devido a pandemia o Ministério da Educação (MEC) autorizou que
as instituições de ensino utilizassem as aulas remotas. O Diário Oficial da
União (DOU) publicou a portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, em caráter
excepcional, que as aulas presenciais do ensino superior permanecerão
remotas até 31/12/2020 e deverão utilizar as tecnologias de informação e

60
comunicação e demais recursos digitais.
Segundo Pereira e colaboradores (2020), a ação governamental
vem para intervir e gerenciar situações inesperadas, como a de
contaminação viral descontrolada. O intuito é minimizar as mortalidades e
infecções, fazendo uso de dispositivos de segurança reguladores,
preocupando-se com o coletivo, na tentativa de se atingir um controle da
situação problema.
O uso das aulas remotas desfavoreceu muitos alunos que não
possuem acesso à internet. No Brasil, 67% (sessenta e sete por cento) dos
domicílios possuem acesso à rede enquanto 27% (vinte e sete por cento)
não possuem por considerar os custos elevados e 18% dos moradores
informam que não possuem por não saber como utilizar. Além disso, a rede
e os dispositivos para utilizá-la estão disponíveis em maior número para a
classe A (TODOS PELA EDUCAÇÃO, A - 2020).
As aulas remotas possuem maior efetividade para alunos de alto
desempenho escolar. Os alunos de baixo desempenho acadêmico
apresentam maiores dificuldades, aumentando o risco do aprofundamento
das desigualdades de aprendizagem (TODOS PELA EDUCAÇÃO, A 2020).
De acordo com Cappra Institute (2020) o mundo aderiu às aulas
remotas, transferindo-as para o ambiente digital, e verificou-se que 56
milhões de estudantes não possuem rede móvel, 826 milhões não possuem
computador na residência e 706 milhões não possuem acesso à internet,
em sua maioria são de regiões e países pobres, resultando em possível
desistência escolar.
De acordo com o Todos pela Educação (b,2020), ao retornarmos
para as aulas presenciais, deveremos enfrentar alguns desafios, sendo
eles:


O abandono e a evasão escolar;



A

avaliação

diagnóstica

e

a

recuperação

da

aprendizagem;


O impacto emocional nos alunos e profissionais da
Educação;
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A articulação entre instituições locais que impactam a
política educacional;



O fortalecimento da relação família-escola;



O retorno gradual com precauções com a saúde;



A contextualização das ações no nível da escola;



O cumprimento da carga horária exigida por Lei;



A comunicação frequente com os pais e responsáveis;



A institucionalização de políticas de recuperação da
aprendizagem;



A tecnologia como aliada contínua;



E o atendimento intersetorial como esforço perene.

A OMS e UNICEF identificaram que menos de 10% (dez por cento)
das escolas de alguns estados da região norte do Brasil, possuem
tratamento de esgoto, apenas 19% (dezenove por cento) das escolas do
Estado do Amazonas possuem acesso ao abastecimento de água e 39%
(trinta e nove por cento) das escolas do Brasil, não possuem água
adequada para a lavagem das mãos pela inexistência do saneamento
básico em algumas regiões (ONU-B, 2020).
A UNICEF (2020), recomenda alguns princípios e ações básicas à
professores, alunos, pais ou responsáveis, comunidade, funcionários e
diretores escolares para a prevenção do coronavírus, sendo elas:


As escolas devem promover o distanciamento social (limitando o
convívio das pessoas em grandes grupos).



As escolas devem contar com tratamento adequado de água,
dejetos e resíduos, além de seguir procedimentos de limpeza e
descontaminação do ambiente.



Alunos, professores e funcionários que estejam doentes não devem
ir à escola.



As escolas devem reforçar a importância de lavar frequentemente as
mãos com água limpa e sabão, usar álcool gel ou solução à base de
cloro, e limpar e desinfetar as superfícies dentro da escola, pelo
menos uma vez por dia.



A escola deve ter um plano de contingência e emergência.
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Todos devem estar atentos e atualizados sobre as informações
recentes relacionadas ao vírus.



Implementar educação em saúde direcionada, integrando a
prevenção e o controle de doenças nas atividades e lições diárias
adequando o conteúdo de acordo com a faixa etária.



A Escola deve disponibilizar apoio psicossocial.



A escola deve oferecer suporte à população vulnerável, através do
sistema de assistência social.



Os pais deverão manter na escola apenas as crianças saudáveis



Os responsáveis das crianças devem ensiná-las a como higienizar
as mãos adequadamente.



Os responsáveis pelas crianças devem ajudá-las a lidar com o
estresse, proporcionando brincadeiras e atividades que ajudem a
relaxar.



Se possível, aplique o checklist da UNICEF (figura 12) a seus alunos.

Figura 12: Checklist sobre COVID-19 para alunos e crianças proposto
pela UNICEF.

Fonte: UNICEF, 2020.
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2.4.6 “Fake News” sobre a COVID-19

O mundo foi drasticamente abalado por causa do novo coronavírus,
a Organização Mundial de Saúde recomendou quarentena, isolamento
social, muitas pessoas não acreditaram e disseminaram muitas notícias
falsas. Com a pandemia houve também uma infodemia, ou seja, um
excesso de informação sejam elas verdadeiras ou manipuladas,
possibilitando muitos rumores e desinformação com notícias falsas (OPAS,
2020).
Apesar de todo o transtorno causado devido a um novo vírus no
mundo, no ano de 2020, vimos notícias pelos meios de comunicação sobre
a existência de diversos grupos em distintos países alegando não acreditar
na existência da COVID-19, protestando contra o uso de máscaras, se
aglomerando e ainda sendo desfavoráveis as vacinas que estão em
processo de fabricação em diversos países. Muitos preferem acreditar em
notícias falsas a ciência, não enxergam a realidade, criam teorias da
conspiração e ao mesmo tempo desrespeitam as inúmeras vítimas e suas
famílias que sofrem em consequência da contaminação pelo vírus. (BBC
NEWS BRASIL, B – 2020; EXAME, 2020)
As notícias falsas são muito prejudiciais no combate ao vírus, pois
podem promover o aumento no número de pessoas contaminadas através
do incentivo a aglomerações, e pânico aos que acreditam que faltará
alimento, gerando uma corrida aos supermercados e zerando os produtos
disponíveis. Portanto na tentativa de coibir a criação e compartilhamento
de notícias falsas, as autoridades passaram a enquadrar Fake News
relacionadas a Covid-19 na lei de contravenção penal de 1941,
estabelecendo prisão de até seis meses aos responsáveis por notícias
inverídicas, conforme reportagem do Estado de Minas (2020).
De acordo com a BNCC (2018), se faz necessário abordar nas
escolas do Ensino Fundamental, a temática do uso das redes sociais e o
compartilhamento de notícias falsas para que seja debatido em sala de
aula, para que saibam identificar os discursos de ódio, aprendam a debater
ideias respeitando o outro, considerando argumentos e posições

64
contrárias, refletindo sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque
a direitos.
Ainda de acordo com a BNCC (2018):
“A viralização de conteúdos/publicações fomenta fenômenos
como o da pós-verdade, em que as opiniões importam mais do
que os fatos em si. Nesse contexto, torna-se menos importante
checar/verificar se algo aconteceu do que simplesmente
acreditar que aconteceu (já que isso vai ao encontro da própria
opinião ou perspectiva). As fronteiras entre o público e o privado
estão sendo recolocadas... inclusive refletindo sobre questões
envolvendo o excesso de exposição nas redes sociais. Em nome
da liberdade de expressão, não se pode dizer qualquer coisa em
qualquer situação. Se, potencialmente, a internet seria o lugar
para a divergência e o diferente circularem, na prática, a maioria
das interações se dá em diferentes bolhas, em que o outro é
parecido e pensa de forma semelhante. Assim, compete à
escola garantir o trato, cada vez mais necessário, com a
diversidade, com a diferença.” (BNCC, 2018, pág. 68,
Linguagens – Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, 1 – 600
págs., Ministério da Educação.)

Na tentativa de combater as notícias falsas relacionadas à área da
saúde, o MS disponibilizou o número de telefone (61)99289-4640 para
contato via WhatsApp. Neste número qualquer cidadão pode enviar
gratuitamente mensagens com imagens ou textos para serem verificados
antes de serem compartilhadas. (https://www.saude.gov.br/fakenews).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Elaboração do material educativo
Visando auxiliar os professores em sala de aula, no intuito de
reforçar o conhecimento adquirido e para melhor entendimento sobre a
pandemia da COVID-19, foi elaborado o e-book “Corona Games: Jogos
educativos para abordagem da covid-19 no contexto escolar”. O e-book
propõe uma diversidade de jogos educativos que permitem professores e
alunos se divertirem utilizando a ludicidade e, ao mesmo tempo, construir
e divulgar informações e conhecimentos sobre diferentes aspectos ligados
ao SARS-CoV-2 e à COVID-19.
Os principais referenciais teóricos utilizados para a elaboração do
material didático foram:
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BNCC (2018): Aborda a importância de um ensino em saúde
abrangente,

a

necessidade

de

se

utilizar

metodologias

diferenciadas como problematização, investigação, atividades
experimentais, o uso de desafios, estimulando os alunos do ensino
fundamental II e ensino médio.


Macedo (2005): Enfatiza a importância do lúdico, especialmente dos
jogos, nas escolas, por proporcionar o desenvolvimento e a
aprendizagem dos discentes, estimulando o raciocínio, a disciplina,
o diálogo, a prática da argumentação, por apresentar as funções do
prazer funcional e uma expressão construtiva.



Moraes (2020): Aborda a necessidade da construção do
conhecimento de forma criativa, crítica, encorajadora, dinâmica,
sustentada na pesquisa e investigação, com uma relação horizontal
entre professor e aluno. E a formação de professores como um
processo inacabado, sempre mantendo a continuidade, um
processo permanente de “vir a ser”.



Lomônaco (2020): Coloca que nos processos de ensino e de
aprendizagem relacionados à saúde, as atividades educativas
devem valorizar a troca de experiências, a cultura, os hábitos e a
vivência dos envolvidos.

Na elaboração dos jogos didáticos, alguns aspectos foram
priorizados, como:

1- Fake News e SARS-Cov-2: Foi abordado com o objetivo de
conscientizar o aluno sobre a importância de se identificar as
notícias falsas e não as disseminar, devendo sempre pesquisar
sobre o assunto e perceber como pode afetar vidas ao se deixar
influenciar por informações inverídicas. Além disso, serviu para
reforçar conhecimentos sobre prevenção (vacinação), contaminação
e principais características do coronavírus.
2- Aspectos Biológicos do SARS-CoV-2: Foi abordado com o objetivo
de reforçar conhecimentos biológicos de citologia, virologia e
genética do vírus.
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3- Importância da Vacinação: Objetivou reforçar a segurança e a
importância da vacinação bem como os tipos de vacinas existentes
para a COVID-19.
4- Problematizações sobre a COVID-19: As situações-problema foram
colocadas para estimular a busca pelo conhecimento científico
facilitando a compreensão sobre os sintomas, diagnóstico e
complicações da COVID-19.
5- Medidas de prevenção contra a COVID-19: Abordadas no sentido de
promover o entendimento, a importância e a forma correta de fazer
a prevenção contra a COVID-19, incluindo a imunização.
Além de trazer jogos educativos elaborados pela autora do trabalho,
o e-book indica materiais multimídias, como filmes, séries, documentários,
entre outros, para enriquecer as discussões sobre temas relacionados a
COVID-19.

3.2 Apresentação do e-book
O E-book “Corona Games: Jogos educativos para abordagem da
covid-19 no contexto escolar” pode ser utilizado na instrumentalização do
professor para trabalhar a temática no contexto da sala de aula. A figura 13
apresenta a capa e contracapa do e-book, feitas no aplicativo CANVA
(aplicativo gratuito para criação de designs e templates). O ebook pode ser
acessado na íntegra no link: http://bit.ly/EbookCoronaGamesEdu.
Figura 13: Capa e Contra-capa do e-book “Corona Games: Jogos
educativos para abordagem da covid-19 no contexto escolar”.
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Fonte: Elaboradas pela autora.

Os jogos didáticos e materiais selecionados disponibilizados no ebook possuem conteúdo pedagógico lúdico e são destinados a educadores
de Ciências do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Apesar de ser
direcionado a professores, o e-book também pode ser utilizado por outros
agentes educadores como pais e mães, responsáveis, formadores e
monitores em diversos espaços de aprendizagem.
Os jogos didáticos propostos possuem o “passo a passo” com
instruções detalhadas para construção e aplicação, porém, cabe ao
educador avaliar e adaptar à sua realidade local. É importante salientar, e
foi destacado no material didático, que para aplicar os jogos propostos, em
especial os presenciais, deve-se levar em consideração o momento
epidemiológico da pandemia, seguindo as normas de biossegurança para
cada momento. O e-book apresenta os seguintes itens:
1- Apresentação
Apresenta o e-book Corona Games como um recurso didático que
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dispõe de jogos educativos para o divertimento e aprendizagem dos
envolvidos, abordando temas relacionados a Ciências da saúde com um
foco especial na temática do coronavírus da síndrome respiratória aguda
grave 2 – SARS-CoV-2. Informa que o conteúdo lúdico pedagógico é
destinado para educadores de Ciências do Ensino Fundamental II e do
Ensino Médio e que seu objetivo principal é sugerir jogos educativos de
fácil abordagem e execução que proporcionem melhor compreensão da
temática Covid-19.
2- Introdução
Traz um resumo dos principais referenciais teóricos utilizados na
elaboração dos jogos e do e-book.
3- Jogos didáticos para momentos presenciais criados pela autora.
Traz os jogos elaborados pela autora para serem aplicados em
ambientes formais ou informais de aprendizagem de acordo com o
momento epidemiológico vivido, durante ou após a pandemia,
obedecendo sempre as normas de biossegurança. (Figura 14)

Figura 14: Print de tela do e-book que ilustra a capa dos jogos
didáticos

Fonte: Elaborada pela autora

69
Esse item traz os seguintes jogos:
A- Jogo “Verdade ou Fake News da Covid-19”
 Nesse jogo, o professor poderá trabalhar os impactos das notícias
falsas, e conteúdos relacionados ao SARS-Cov-2. O foco do jogo é
o coronavírus, mas, existe a possibilidade de o docente adaptá-lo
para explorar assuntos como: vacinação e outros tipos de doenças
e suas causas. (Figura 15).
 Direcionado ao Ensino Médio.
 Objetivos: Conscientizar o aluno sobre a importância de se identificar
as notícias falsas e não as disseminar, devendo sempre pesquisar
sobre o assunto e perceber como pode afetar vidas ao se deixar
influenciar por informações inverídicas. Além disso, reforçar os
conhecimentos sobre prevenção (vacinação), contaminação e
principais características do coronavírus.
Figura 15: Print de tela do e-book que ilustra o jogo “Verdade ou Fake
News da Covid-19”.

Fonte: Elaboradas pela autora.
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B- Jogo “Memória da Covid-19”
 Jogo que desafia a concentração, atenção e memória dos alunos.
Os pares das cartas contendo imagens e textos correspondentes
abordam

aspectos

biológicos

do

SARS-CoV-

2.

O

professor/educador poderá utilizar o jogo como uma ferramenta de
reforço de conteúdos de citologia, microbiologia e genética
relacionados ao vírus. (Figura 16).
 Direcionado ao Ensino Médio.
 Objetivos: Reforçar os conhecimentos sobre citologia, virologia e
genética do vírus.
Figura 16: Print de tela do e-book que ilustra o jogo “Memória da
Covid-19”.

Fonte: Elaboradas pela autora

C- Jogo de Cartas “Buraco: Vacinação e Covid-19”
 É um jogo de cartas que trabalha com os alunos a importância da
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vacinação, sua segurança e os tipos disponíveis de vacinas no
mundo contra o SARS-COV-2. (Figura 17).
 Direcionado ao Ensino Médio
 Objetivos: Trabalhar sobre doenças e suas vacinas, em especial a
COVID-19, reforçar a segurança e importância da vacinação, os
tipos de vacinas e sua produção.

Figura 17: Print de tela do e-book que ilustra o jogo de cartas:
“Buraco Vacinação da Covid-19”

Fonte: Elaboradas pela autora

D- Jogo “Teatro da Covid-19”
 Jogo

que

promove

o

debate

entre

alunos

e

professor,

proporcionando o diálogo e a prática da argumentação. É uma
atividade desafiadora que deve ser realizada em grupo que estimula
a criatividade, a curiosidade, a atenção e a concentração, e, ao
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mesmo tempo é investigativo e divertido (Figura 18).
 Direcionado ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
 Objetivos: Estimular a busca pelo conhecimento científico facilitando
a compreensão sobre os sintomas, diagnóstico e complicações da
COVID-19.
Figura 18: Print de tela do e-book que ilustra o jogo “Teatro da
Covid-19”

Fonte: Elaboradas pela autora

E- Jogo “Pega-Pega do Coronavírus”
 O jogo visa conscientizar os alunos dos meios adequados para se
evitar doenças virais, incluindo as formas de contaminação, de
disseminação e de prevenção do SARS-CoV-2. (Figura 19)
 Direcionado ao Ensino Fundamental II
 Objetivos: Entender a importância dos meios de prevenção contra a
COVID-19 incluindo a imunização.
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Figura 19: Print de tela do e-book que ilustra o jogo “Pega-Pega do
Coronavírus”

Fonte: Elaboradas pela autora

4- Jogos didáticos online para aulas remotas.
Esses jogos online foram criados para atender a demanda das aulas
remotas e virtuais durante a pandemia e, consequentemente a
necessidade de distanciamento e isolamento social. Os jogos podem ser
acessados através de links e o professor poderá disponibilizá-los a seus
alunos e até mesmo jogar em conjunto, compartilhando a tela do
computador durante a aula remota. Esses jogos foram divididos em dois
grupos:

jogos

criados

através

do

site

e-futuro

(https://www.efuturo.com.br/) e jogos criados por meio do site wordwall
(https://wordwall.net/pt).
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A. Jogos criados por meio do site e-futuro.
 A plataforma e-futuro possibilita que o mesmo jogo de palavras
possa ser aplicado de diferentes formas, como “Curtida do Saber”,
similar ao jogo do milhão, “Caminho do Saber”, aplicado como jogo
de tabuleiro online, “Forca” online, “Futebol de Palavras” e “Roleta
do Saber”. O professor poderá utilizar o formato que mais se adequar
a sua turma. O jogo contém palavras e dicas que possibilitam a sua
utilização como reforço do conhecimento de forma lúdica. (Figura
20).
 Direcionado ao Ensino Fundamental II.
 Objetivo: Trabalhar a temática Covid-19 com jogos de diferentes
formatos para reforçar diferentes aspectos relacionados à COVID19.

Figura 20: Print de tela do e-book que ilustra os jogos criados por
meio da plataforma ‘e-futuro’.

Fonte: Elaboradas pela autora.
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B. Jogos criados por meio do Wordwall.
 A plataforma Wordwall também possibilita que o mesmo jogo possa
ser aplicado de diferentes formas. A base do jogo é composta por
12 questões de múltipla escolha, abordando características gerais
da Covid-19.

Cabe ao professor identificar o formato de jogo

adequado para a sua turma ou sua aula. (Figura 21)
 Os jogos são: “Labirinto da Covid-19”, “Curiosidades da Covid-19”,
“Roda a Roda da Covid-19”, “Quiz da Covid-19”, todos são jogos de
perguntas e respostas aplicados de diferentes formas.
 Direcionado ao Ensino Médio.
 Objetivo é reforçar os conteúdos sobre a COVID-19 trabalhados em
sala de aula.

Figura 21: Print de tela do e-book que ilustra os jogos criados por
meio da plataforma Wordwall.

Fonte: Elaboradas pela autora
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C. Jogo “Campeonato de HQs da COVID-19”
 O jogo se baseia em um campeonato de histórias em quadrinhos
sobre a Covid-19 disputado pelos alunos que poderá ser julgado
pelo professor ou por outros discentes que podem participar como
jurados. Foram sugeridos os seguintes sites para a criação das
histórias em quadrinhos: Pixton educador, Vyond, Storyboardthat e
Make beliefs comix. (Figura 22)
 Direcionado ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
 Objetivo: Estimular a criatividade e a pesquisa cientifica sobre o
tema desejado.
Figura 22: Print de tela do e-book que ilustra o jogo “Campeonato
de HQs da COVID-19”

Fonte: Elaboradas pela autora
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5- Sugestões de materiais multimídias disponíveis na rede.
Nesse item foram indicados vários tipos de materiais multimídia que podem
ser utilizados na instrumentalização do professor para trabalhar a temática
COVID-19, ou, podem ser explorados com os estudantes no contexto da
sala de aula.

A. Vídeos, séries e documentários (Figura 23)
 Série: Pandemia – Netflix: Demonstra infectologistas preocupados
com o surgimento de um novo vírus.
 Filme: Contágio – Youtube: Demonstra a realidade e o drama de
uma pandemia.
 Minissérie: Explicando o Coronavírus – Netflix: São apresentados
especialistas e dados que dão um panorama sobre a COVID-19.
 Video: The Coronavirus Explained & What You Should Do –
Youtube: Demonstra de forma didática o surgimento do COVID-19.
 Vídeo: Evolução do Vírus: do Ebola a Covid 19 - National
Geographic Brasil: Retrospectiva da crise do vírus Ebola ao COVID19.
 Documentário: Epicentro - 24h em Wuhan - Jornalismo Tv Cultura:
Demonstra o início da pandemia de COVID-19 a partir da China.
 Vídeo: Coronavírus: Alerta Ambiental - National Geographic Brasil:
Alerta Ambiental relacionado ao coronavírus.
 Série Saúde Brasil - Covid 19 - Coronavírus - Tv Saúde Brasil:
Principais características do COVID 19, diagnóstico, tratamentos e
prevenção.
 Vídeos: Novo-Coronavírus – Fiocruz: Produções relacionadas à
pandemia do SARS-CoV-2. São entrevistas, coberturas, programas
do Canal Saúde.
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Figura 23: Print de tela do e-book que ilustra vídeos, séries e
documentários sobre a Pandemia indicados.

Fonte: Elaboradas pela autora

B. Simulações (Figura 24)
 See It: Simulation Shows How Cough Can Spread Coronavirus:
Demonstra a transmissão de gotículas respiratórias contaminadas.
 EPCALC – Simulador de epidemias: Analisa possíveis cenários de
uma pandemia hipotética.
 CAPPRA LAB - Simulador Covid-19: Simula a evolução da Covid-19
no Brasil.(Figura 24)

79
Figura 24: Print de tela do e-book que ilustra as simulações sobre
a COVID-19 indicadas.

Fonte: Elaborada pela autora

C. Jogos disponíveis na rede (Figura 25)
 Vacinax: Aborda a importância da vacinação na prevenção de
doenças.
 Jornada

operação

antivírus:

Apresenta

desafios

como

desmascarar ‘fake news’.
 Prevenção do coronavírus: Jogo da memória da Covid-19.
 Game play - Heróis da pandemia: Objetivo de conscientizar os
jogadores sobre a propagação da covid-19.
 Jogo de tabuleiro coronavírus: Visa auxiliar crianças de 5 a 11
anos no processo de adaptação do novo coronavírus.
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Figura 25: Print de tela do e-book que ilustra os jogos sobre
vacinação e COVID-19 disponíveis na Rede Mundial de
Computadores.

Fonte: Elaborada pela autora

Nas páginas finais do e-book foram inseridas ilustrações e as
referências utilizadas.

4. AVALIAÇÃO DO E-BOOK
4.1. Metodologia
O e-book “CORONA GAMES: Jogos educativos para abordagem
da COVID-19 no contexto escolar” foi avaliado por professores.
Para avaliação qualitativa do produto foi aplicado um questionário
virtual no ‘Google Forms’. Um e-mail que continha uma breve mensagem
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explicando a importância da participação no projeto foi enviado aos
participantes da avaliação. Nesse e-mail foram disponibilizados dois links:
um

que

dava

acesso

ao

e-book

no

formato

pdf

-

http://bit.ly/EbookCoronaGamesEdu e outro que dava acesso ao questionário

investigativo

https://forms.gle/PA1MLKTA8KiS1uj28.

Foi

solicitada

autorização dos participantes para publicar os resultados do estudo em
revista científica, mantendo o caráter anônimo e confidencial das respostas.
As perguntas do questionário foram elaboradas para caracterizar o
perfil dos avaliadores e para avaliar elementos diversos do e-book
(APÊNDICE A).
Participaram da avaliação trinta e seis (36) professores de escolas
públicas e privadas, de ensino fundamental um e dois, ensino médio,
técnico e também de ensino superior, em sua maioria do estado de Minas
Gerais.
As respostas abertas foram categorizadas pela análise de conteúdo
de acordo com Bardin, 2016. Para a autora, a análise de conteúdo,
estrutura-se em três diretrizes cronológicas: a pré-análise; a exploração do
material e o tratamento dos resultados, levando em conta a inferência e a
interpretação.
O primeiro passo é a pré-análise que tem como finalidade a
organização.
“A pré- análise é a fase de organização propriamente dita.
Corresponde a um período de intuições, mas tem como por
objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais,
de maneiras a conduzir a um esquema preciso do
desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de
análise. Recorrendo ou não ao computador, trata-se de
estabelecer um programa que pode ser flexível (BARDIN,
2016, pg. 125).”

O passo relacionado à exploração do material está voltado para a
aplicação sistêmica das decisões tomadas, ou seja, administração das
técnicas no corpus. Esta é uma etapa extensa e cansativa, tendo em vista
a necessidade de operações de codificações, decomposição ou
enumeração em virtude de regras antecipadamente formuladas (BARDIN,
2016, pg. 131).
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Na última etapa ocorre o tratamento dos resultados obtidos e a
interpretação. Nessa etapa os resultados brutos são tratados de uma forma
significativa (“falantes”) e são validados. As operações estatísticas, desde
as mais simples (percentagens) às mais complexas (análise fatorial),
permitem estabelecer os quadros de resultados, diagramas, figuras e
modelos, os quais sintetizam as informações para a análise. O analista,
obtendo resultados significativos e fiéis, pode então, propor inferências e
adiantar interpretações a propósitos dos objetivos previstos. (BARDIN,
2016, pg. 132).
4.2 Resultados da avaliação
Os resultados da avaliação estão apresentados a seguir, de acordo
com a estrutura do questionário de avaliação.
Pergunta 1: Qual o nível de ensino que você leciona?
O gráfico 6 mostra que a avaliação foi realizada por professores que
trabalham em diferentes níveis de ensino, sendo que 77,7% são
educadores do público-alvo para os quais os jogos do e-book foram
elaborados: Ensino fundamental II e Ensino Médio. Esse resultado fortalece
a validade da avaliação realizada, uma vez que a grande maioria dos
professores avaliadores foi composta por potenciais usuários do e-book.

83
Gráfico 6: Níveis de ensino nos quais os professores avaliadores
lecionam.

Ensino Fundamental II e
Ensino Médio
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Ensino fundamental I

2,77%

33,33%
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8,33%
Eja

36,11%

5,55%

Ensino Técnico
Ensino Superior

Fonte: Dados da pesquisa, 2021

Pergunta 2: Ao visualizar o e-book, qual é a primeira palavra que vem à
sua mente?
A tabela 1 mostra as categorias de palavras citadas para expressar
a percepção dos professores a respeito do e-book. A categorização das
respostas foi feita utilizando a análise de conteúdo de Bardin, 2016.
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Tabela 1: Categorias de palavras citadas pelos avaliadores para
descrever o e-book
Palavras
Criativo e Interessante
Bonito e atrativo
Qualidade das informações
Prático e didático
Atual e Contextualizado
Importante/ Impressionante / Sensacional
Curioso / diversificado / dinâmico
Interativo
Lúdico
Novidade
Organizado
Tecnológico
Avaliação
Capacitação

Número de citações
7
7
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Fonte: Dados da pesquisa, 2021

Os professores avaliadores utilizaram palavras elogiosas para
descrever sua impressão geral a respeito do e-book destacando-se
palavras que contemplam os objetivos dos jogos didáticos como:
criatividade, qualidade gráfica e de informações, contextualização,
ludicidade e interatividade. Outras palavras destacam o uso do e-book
como material de apoio para professores como: praticidade, organização e
capacitação.

Pergunta 3: Qual o seu grau de satisfação com o e-book?
Os professores disseram estar muito satisfeitos (75%) ou satisfeitos
(25%) com o e-book. Nenhum professor manifestou insatisfação,
reforçando a boa aceitação do produto pelos professores.

Pergunta 4: Dê uma nota de 0 a 5 para os seguintes aspectos do
ebook: Objetividade, Ludicidade, Interatividade, Clareza do conteúdo, Rigor
científico das informações apresentadas, Qualidade do texto, Qualidade
das imagens, Contribuição para resolução de problemas do cotidiano.
Sendo: 0 - Péssimo; 1 - Ruim; 2 - Médio; 3 - Bom; 4 - Muito bom e 5 - Ótimo.
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O gráfico 7 apresenta os conceitos dados pelos professores aos
diferentes aspectos avaliados.

Gráfico 7: Conceitos dados para os aspectos do ebook avaliados pelos
professores.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 7, observa-se
que todos os aspectos obtiveram maior porcentagem do conceito ótimo.
Dentre os aspectos melhor avaliados destacam-se a clareza de conteúdo,
contribuição para a resolução de problemas do cotidiano e rigor científico
das informações apresentadas. Os outros aspectos também foram bem
avaliados pelos professores uma vez que, os conceitos ruim e péssimo não
foram utilizados para avaliar nenhum dos aspectos do e-book pesquisados.
Esses resultados mostram que o e-book contempla aspectos
fundamentais para a produção de materiais didáticos objetivos e de
qualidade que podem contribuir efetivamente para o processo de
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aprendizagem de forma lúdica e interativa.

Pergunta 5: Você considera que o e-book é relevante no processo de
educação para a saúde na Escola?
Pergunta 6: Você considera que o e-book contribui para a formação de
cidadãos conscientes de seu papel social?

Para as duas questões apresentadas, todos os participantes
responderam positivamente. A unidade temática de Vida e Evolução da
BNCC (2018) aborda o tema saúde como um bem coletivo, transpondo o
conceito de estado do corpo em equilíbrio dinâmico, promovendo a
possibilidade de discussões sobre a saúde individual e coletiva, incluindo o
âmbito das políticas públicas.
Para Pelicioni (2003) a educação em saúde é feita de ações
pedagógicas integradoras. As escolas promotoras de saúde devem
desenvolver a autonomia do indivíduo para que seja consciente, tenha
hábitos saudáveis e saiba distinguir os riscos para a saúde (FIGUEIREDO
et al., 2010). Ippolito-shepherd (2003) pontua que nas escolas promotoras
de saúde os professores devem participar de campanhas de prevenção,
controle do cartão de vacinação, promover palestras de profissionais de
saúde, também promovem ações de detecção, encaminhamento e
prevenção de problemas de saúde. Maturana e Rezepa (2000) colocam
que os professores devem ser preparados para discutir questões de saúde,
higiene, alimentação de maneira crítica e contextualizada e atualizada,
vinculando saúde às condições de vida e aos direitos dos cidadãos.
Os jogos e o e-book foram elaborados levando em consideração os
princípios abordados acima, portanto, foi relevante e satisfatório o fato de
todos os professores avaliadores considerarem que o e-book é relevante
no processo de educação para a saúde no contexto escolar e que contribui
para a cidadania.
Logo, pode-se dizer que, de acordo com os professores avaliadores,
o e-book tem potencial para contribuir efetivamente para a promoção da
saúde na escola e para a formação de cidadãos conscientes e preocupados
com o bem estar próprio e coletivo.
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Pergunta 7: Você aplicaria os jogos didáticos propostos no e-book nas
suas aulas ou atividades educativas?
Pergunta 8: Você recomendaria o e-book a um amigo ou colega de
trabalho?

Os jogos propostos no e-book parecem ser viáveis de serem
aplicados no contexto de atividades educativas, pois, a maioria dos
professores (97,2%) respondeu que os aplicaria e 100% indicariam o seu
uso para profissionais da educação.

Pergunta 9: Por favor, cite o que você mais gostou no e-book.
Pergunta 10: Por favor, cite o que você menos gostou no e-book.
As respostas dadas para essas duas perguntas foram analisadas
utilizando a análise de conteúdo de Bardin, 2016. A tabela 2 apresenta as
categorias de aspectos citados pelos avaliadores.
Tabela 2: Aspectos positivos e negativos do e-book de acordo com

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021

os avaliadores.
Aspectos positivos
Promoção da apropriação do conteúdo
científico de forma dinâmica e
atualizada.
Contribuição para a formação social e
cultural do indivíduo.
Qualidade gráfica e de linguagem,
organização, criatividade e beleza.
Diversidade de possibilidades e
sugestões de estratégias para trabalhar
a temática de forma lúdica, tanto para o
ensino médio, quanto para o
fundamental II.
Interatividade, objetividade e
originalidade dos jogos.

Aspectos negativos
Excesso de informações que gera
sobrecarga para os docentes.
Tema maçante ...cansativo para os
alunos que recebem um bombardeio
de informação e desinformação
sobre a COVID-19 o tempo todo.
Algumas imagens desfocadas e de
difícil leitura.
Jogos adequados para o ensino
fundamental e não para o ensino
médio.
Pouca interatividade

Facilidade de uso

Alguns links de jogos indicados estão
dando erro.

Referencial teórico utilizado

Custo alto para o professor
reproduzir os jogos didáticos.

Uso do lúdico atrelado à realidade

Título
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Indicação de materiais de apoio ao
professor.

Algumas atividades são para
momentos presenciais.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Os aspectos positivos levantados pelos professores reforçam a
qualidade do e-book e dos jogos que ele propõe como material didático
pedagógico lúdico e criativo que favorece a construção do conhecimento
sobre a COVID-19. Segundo Moratori, 2003, através da ludicidade é
possível que os discentes aprendam e desenvolvam suas potencialidades
e identifiquem seus limites. E a interação dos docentes com seus alunos,
proporciona uma aprendizagem signifcativa, ressignificando momentos e
produzindo percepções na formação do indivíduo (PEDROZA, 2005).
Para Macedo et al, 2005, o lúdico proporciona o diálogo, a prática
da argumentação, promove atividades em grupo, desperta a curiosidade, a
atenção e a concentração, é desafiador e divertido, é investigativo, possui
uma motivação inerente e apresenta funções importantes como: promover
o interesse e o envolvimento nas atividades; procurar alternativas para o
enfrentamento

de

situações

problemas

e

proporciona

múltiplas

possibilidades que devem ser analisadas, planejadas, direcionadas sem
perder o foco em busca do resultado desejado. Ainda de acordo com o
autor, é importante que as escolas façam o uso do lúdico, pois, isso
possibilita que os alunos sejam protagonistas e responsáveis por suas
ações, promovendo o desenvolvimento e a aprendizagem, despertando o
interesse para o enfrentamento de situações problema, estimulando o
raciocínio, as trocas e o respeito entre os demais.
Em relação aos aspectos negativos, muitas vezes houve divergência
de opiniões nas citações dos professores. Aspectos levantados como
positivos por uns foram negativados por outros (como por exemplo a
interatividade, a quantidade de informações, a qualidade gráfica). Destacase entre os aspectos negativos o excesso de informações e a temática
maçante. Sobre esses aspectos é importante destacar que no e-book
procuramos oferecer um cardápio bastante variado para que o
professor/aplicador pudesse escolher jogos que melhor se adaptem ao seu
perfil como educador, à sua realidade escolar e ao momento
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epidemiológico da pandemia.

Além disso, a temática da COVID-19 é

bastante complexa e envolve múltiplos aspectos biológicos, sociais e
ambientais.

Pergunta 11: Você tem alguma sugestão ou comentário para nos ajudar a
melhorar o e-book?
Essa pergunta foi feita principalmente com o objetivo de levantar
aspectos do e-book que podem ser aprimorados. As sugestões estão
realcionadas aos aspectos negativos levantados por alguns avaliadores. A
seguir destaca-se as sugestões feitas pelos professores:
“Sugiro, antes de publicarem, fazer testes da abertura de todos os links para os jogos,
usando tanto computador quanto celular e usando diferentes navegadores no computador.
Caso encontrem diferenças, insiram uma página de instruções de acesso nas diferentes
possibilidades. Parabéns! Estou encantada!” (Professor 1)

“Eu mudaria o título, não gostei de ‘Corona Games’, achei que infantiliza demais um tema
muito sério. Entendo a proposta de ser lúdico, mas acho que a gente tem que tomar
cuidado com o tom quando falamos de uma doença tão séria, que já matou tantos
brasileiros.” (Professor 2)
“Aumentar a interatividade com direcionamento a links importantes.” (Professor 3).
“Talvez se o e-book viesse com um vídeo explicativo, contribuiria com as explicações!”
(Professor 4).

O levantamento dos aspectos negativos e as sugestões de
melhorias pelos avaliadores mostram que o e-book, assim como todo
produto didático, não é um material acabado e que deve estar sempre em
processo de construção para ser melhorado, adaptado e atualizado.
Sendo assim, pequenos ajustes gráficos serão feitos antes que o material
seja divulgado.
Um análise geral da avaliação permite inferir que os jogos e o e-book
têm qualidade e foram aprovados pela maioria dos professores sendo,
portanto, útil como material de apoio para professores e educadores que
desejam trabalhar a COVID-19. Isso foi expresso na sugestão de um
professor avaliador:
“Sugiro procurar parcerias com editoras que desenvolvem livros didáticos para
inserir os jogos ou alguns deles em suas edições. Seria bastante enriquecedor tanto para
os professores quanto para os alunos terem acesso ao conteúdo do e-book. Se me
permite, usarei em minhas aulas de Ciências e Biologia. Parabéns a Kênia de Araújo e
Dra Andréa Chaves pela ideia e iniciativa! A educação brasileira agradece!” (Professor 5).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações de saúde que acontecem no cenário escolar, como
projetos, programas e orientações, sejam de forma assistencial, preventiva
ou educacional, denomina-se como ‘saúde na escola’, e o conjunto de
estratégias para a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar,
corresponde a ‘promoção de saúde na escola’ (VALADÃO, 2004).
A educação em saúde (ES) possui um papel fundamental nas
escolas, pois, as atividades de educação em saúde no ambiente escolar
possibilitam encaminhamentos de alunos a especialidades médicas, além
de realizar atendimentos a comunidade escolar (Casemiro et. al 2014). A
promoção à saúde acontece através do incentivo e pela autonomia do
indivíduo, através da responsabilização dos mesmos que dependerá de
suas escolhas. Porém muitos indivíduos não possuem condições para fazer
escolhas conscientes devido a questões socioeconômicas e culturais
(Souza, 2005).
De acordo com Ruas (2013) muitos docentes não estão preparados
para exercer a ES nas escolas. Segundo o autor, os professores possuem
uma formação em saúde precária, centrada no aspecto biológico. Ainda de
acordo com a autora, devido a este pouco conhecimento, os professores
apresentam dificuldades em correlacionar os diversos conteúdos de
educação em saúde. Portanto, existe a necessidade da criação de cursos
de atualização e extensão e de materiais didáticos que objetivem a revisão,
discussão e atualização dos aspectos relacionados à educação em saúde,
em especial as novas conceituações e aos novos conhecimentos. (RUAS,
2013).
Diante desse contexto, o presente estudo teve por objetivo elaborar
jogos didáticos sobre a COVID-19 e depois organizá-los em um material
didático de apoio -e-book- direcionado aos professores do ensino
fundamental dois e médio. A construção do conhecimento em saúde foi o
foco dos jogos elaborados no intuito de sensibilizar os participantes dos
processos de ensino e de aprendizagem através do uso do lúdico.
A temática do produto educacional dessa dissertação – o e-book
Corona-games- foi escolhida em função do momento histórico pandêmico
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que estamos vivenciando. Os jogos elaborados e os materiais multimídia
sobre a COVID-19 disponíveis na rede Mundial de Computadores (Web)
foram organizados no e-book com a finalidade de disseminar e
democratizar o conhecimento científico de forma prazerosa, promovendo
iniciativa no sentido de reforçar a importância da vacinação, o perigo de
acreditar em notícias falsas, os cuidados que devemos ter conosco e com
os demais para evitar a propagação do SARS-CoV-2 e de novos vírus que
possam surgir.
O e-book “Corona Games: Jogos educativos para abordagem da
covid-19 no contexto escolar”, portanto, traz jogos didáticos, que podem ser
aplicados em diferentes contextos, tanto remoto como presencial, de
acordo

com

as

normas

de

segurança

exigidas

pelo

momento

epidemiológico da pandemia. De acordo com os objetivos da pesquisa e do
Mestrado Profissional, o material educativo foi avaliado por docentes de
forma qualitativa, por meio da coleta de dados via ‘Google forms’. A análise
dos resultados da avaliação validou o conteúdo do e-book como material
didático lúdico que tem potencial para servir de apoio para professores e
que pode contribuir efetivamente para a promoção da saúde na escola e
para a formação de cidadãos conscientes e preocupados com o bem estar
próprio e coletivo. Princípios importantes na abordagem do tema saúde
dentro da unidade temática de vida e evolução da BNCC.
Obviamente a confirmação da eficiência dos jogos sobre a COVID19 para promover aprendizagem só virá após a testagem por meio da sua
aplicação a alunos para verificação da aquisição de conhecimento após o
jogar. Isso constitui perspectiva futura de continuidade desse trabalho.
A avaliação do e-book pelos professores também apontou aspectos
negativos e trouxe sugestões que podem vir a aprimorá-lo. Sendo assim,
antes da publicação, aspectos gráficos do material serão ajustados.
Diante do exposto, espera-se que o produto educacional aqui
apresentado possa ser uma ferramenta útil e sirva de incentivo para
professores aplicarem jogos e atividades lúdicas para proporcionar
construção e ampliação do conhecimento sobre a COVID-19, formando
cidadãos conscientes com seus cuidados pessoais e com o bem-estar
próprio e coletivo, contribuindo assim para a educação em saúde efetiva no

92
ambiente escolar.
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