
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 

BIOSSEGURANÇA  



 

 

1. CENÁRIO  

O coronavírus (COVID-19) é, antes de tudo, um desafio em escala global.  

As prioridades são a segurança e a saúde de toda a comunidade escolar – estudantes, famílias, 

colaboradores/as e prestadores/as de serviços.  

As ações de saúde e segurança são individuais e coletivas, devendo ser seguidas.  

Entendemos que temos a importante responsabilidade de ajudar a prevenir a proliferação da 

COVID-19 nas comunidades onde atuamos e, dessa forma, na sociedade como um todo.  

Reafirmamos a responsabilidade de continuar oferecendo educação de qualidade, contribuindo com 

a formação de “cidadãos conscientes, competentes, compassivos e comprometidos”, que possam 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, sem descuidar das medidas de 

preservação da vida. 

2. OBJETIVO 

O Colégio São Luís, com a assessoria da Dra. Mirian Dal Ben, médica infectologista, desenvolveu 

um protocolo para que os/as estudantes e as famílias possam retomar suas atividades de forma 

planejada e segura.  

Neste protocolo, apresentaremos diretrizes e ações recomendadas pelos órgãos competentes no 

âmbito da Saúde, relativas às medidas de prevenção e monitoramento dos/as alunos/as no 

processo de retomada das atividades presenciais. 

3. SINTOMAS  

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado a uma Síndrome Gripal-SG (presença de 

um quadro respiratório agudo, caracterizado por: sensação febril ou febre associada à dor de 

garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Sintomas mais comuns: 

• Tosse  

• Febre (> 37,5 ºC)  

• Coriza  

• Dor de garganta  

• Dificuldade para respirar  

• Perda de olfato (anosmia)  

• Alteração do paladar (ageusia)  

• Distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia)  

• Cansaço (astenia)  

• Diminuição do apetite (hiporexia)  

• Dispneia (falta de ar)  



 

 

4. PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO  

1) Compartilhamento de objetos: os materiais de uso comum poderão ser compartilhados desde 

que, antes da utilização, cada usuário distinto higienize as mãos com álcool 70%. 

2) Distanciamento social: manter uma distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas nos 

ambientes em que as máscaras forem retiradas e evitar aglomerações em espaços comuns do 

colégio (elevadores, banheiros, biblioteca, corredores, quadras). 

3) Máscaras: o uso de máscaras, de acordo com Decreto nº 66.575, de 17/03/2022, orientado 

pelo Comitê Científico de Saúde do Estado de São Paulo, é obrigatório apenas no 

Ambulatório/Enfermaria. Em todos os demais espaços do CSL, a máscara é item opcional. 

• Colaboradores/as – docentes e não docentes – e alunos/as que não se sentirem seguros/as 

para interromper o uso de máscaras de proteção facial poderão utilizá-las até quando 

julgarem necessário. 

3.1) No Ambulatório/Enfermaria, onde ainda é obrigatório o uso de máscara, é necessário seguir 

as seguintes orientações: 

• As máscaras devem estar ajustadas corretamente ao rosto de cada pessoa. Não devem 

ser usadas máscaras de adultos em crianças. 

• As máscaras de pano precisam ter pelo menos três camadas e podem ser usadas por até 3 

horas, desde que não estejam úmidas.  

• As máscaras cirúrgicas descartáveis podem ser utilizadas por até 4 horas, desde que não 

estejam úmidas; nesse caso, precisam ser substituídas.  

• O uso de máscaras é obrigatório para visitantes, colaboradores/as, estudantes e 

pais/responsáveis que frequentarem o Ambulatório/Enfermaria. 

• Para acesso ao Ambulatório/Enfermaria e realização do atendimento nesse local, será fornecida 

máscara de proteção facial para aqueles/as que não estiverem utilizando o item de proteção. 

4) Higiene das mãos e etiqueta respiratória: lavar as mãos com água e sabão ou solução 

alcóolica 70% para higiene das mãos por pelo menos 20 segundos todas as vezes em que tocar 

alguma superfície potencialmente contaminada e imediatamente antes de tocar o rosto, olhos e 

nariz. Aumentar o monitoramento e a disponibilidade de pias e dispensadores de álcool gel para 

garantir a adesão de alunos e funcionários. Incentivar os alunos e funcionários a cobrir a boca 

com o antebraço ao tossir e espirrar e lavar as mãos após assoar o nariz, tossir ou espirrar.  

5) Alimentação: alimentos não devem ser compartilhados entre os alunos e devem ser trazidos 

prontos de casa para o consumo, evitando, dessa maneira, que os professores e ou auxiliares 

os manuseiem (exemplo: frutas, carnes, legumes já devem vir de casa picadas).  

6) Almoço EFI, EFII, EM: ajustes nos horários de almoço de todos os alunos e colaboradores para 

respeitar o limite máximo de pessoas, por turno, no restaurante. 

7) Almoço Ed. Infantil: local de almoço foi deslocado do restaurante para a sala de aula, onde 

foram instalados anteparos de acrílico em todas as mesas.  



 

 

5. AÇÕES DE MONITORAMENTO 

5.1 Checagem domiciliar de alunos/as – Orientação aos pais e/ou responsáveis e 

colaboradores:  

Caso o/a estudante ou colaborador/a apresente algum dos sinais e sintomas (ver item 2 deste 

Protocolo – Sintomas), não comparecer à escola. Esse é um bom marcador para evitar outros 

possíveis casos. Deve-se estar atento que, em crianças, a COVID-19 pode se manifestar sem febre, 

apenas com sintomas como nariz escorrendo, congestão nasal, dor de cabeça, dor de garganta ou 

diarreia. 

5.2 Aplicação de pesquisa de monitoramento 

O preenchimento da pesquisa só será obrigatório para o/a aluno/a e colaborador/a que apresentar 

sintomas ou for contactante de risco, isto é, tiver tido contato com alguém que testou positivo nos 

últimos 10 dias. Nesses casos, as famílias e colaboradores/as deverão preencher o formulário – 

disponível no aplicativo do colégio – sobre a presença de sinais ou sintomas sugestivos de COVID-

19, indicando o/a ano/série do/da estudante. 

A pesquisa será respondida individualmente para cada estudante. O/A ALUNO/A NÃO DEVE IR AO 

COLÉGIO SE TIVER ALGUM SINTOMA QUE A CLASSIFIQUE COMO CASO SUSPEITO (vide 

definição abaixo) OU SE RESIDIR NO MESMO DOMICÍLIO DE PESSOA COM COVID-19 

SUPEITA OU CONFIRMADA. Diante de alguma dessas circunstâncias, família e/ou responsáveis 

devem, obrigatoriamente, comunicar o/a orientador/a educacional do/da ano/série e a Enfermaria 

da escola.  

Ao final de cada semana, um relatório de monitoramento da COVID-19 é emitido para os pais e ou 

responsáveis via aplicativo do colégio.  

6. ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO ADOTADAS PELO COLÉGIO  

• Instalação de dispenser de álcool gel 70% acionado com os pés em locais estratégicos como 

entradas principais, entradas de banheiros e vestiários, restaurante, corredores, salas de aula, 

salas de trabalho e coworking quadras e parquinhos etc.  

• Aviso do protocolo e dicas sobre higienização nos canais oficiais de comunicação do colégio e 

espalhados pela escola.  

• Instalação de adesivos de piso em locais de grande aglomeração, para controlar a entrada no 

colégio em períodos de pico e áreas de risco, como enfermaria, refeitório, biblioteca etc.  

• Aumento da rotina de limpeza de banheiros e superfícies de muito contato como maçanetas, 

cadeiras, bancos, mesas etc.  

• Desinfecção e higienização diária de todos os espaços da escola. 



 

 

6.1 Salas de aula 

• Manutenção das janelas/portas sempre abertas para garantir boa exaustão dos ambientes 

fechados. Naqueles ambientes nos quais as janelas abertas garantem boa exaustão será 

permitida a manutenção das portas fechadas e o uso do ar-condicionado, desde que as janelas 

sejam mantidas totalmente abertas. 

• Introdução de processos de higienização diária de acordo com novo padrão operacional de 

higiene e limpeza.  

• Realização de ronda diária por um profissional de saúde para garantir adesão às medidas de 

mitigação de risco e orientar quanto aos procedimentos corretos. 

• Checagem diária, pelo professor, de sinais e sintomas de síndrome gripal nos alunos.  

 

6.2 Piscina 

• Higienização de bordas, escadas e materiais a cada troca de turma. 

• Manter o distanciamento entre as crianças usando as plataformas e a divisão por raias e 

professores. 

• Higienizar as mãos constantemente com álcool gel. 

• Higienização dos vestiários a cada troca de turma. 

• As crianças não tomarão banho, assim a troca será mais rápida e permanecerão menos tempo 

nos vestiários. É realizada uma ducha rápida para retirada do cloro. 

• A ducha respeitará o distanciamento de 1 metro. 

 

6.3 Banheiros 

• Número de pessoas limitado para evitar aglomeração e contatos desnecessários ao usar o 

banheiro.  

• Segmentação dos banheiros, para alunos e colaboradores, a fim de evitar aglomeração. 

• Higienização e desinfecção dos banheiros, lavatórios e vestiários. 

• Disponibilização de sabão líquido e papel toalha, com acionamento automático. 

• O uso de armários coletivos está suspenso. 

6.4 Higiene bucal 

• Distanciamento social de 1 metro. 

• Antes da escovação dos dentes, higienizar as mãos. 

• Auxílio na escovação dentária dos alunos que necessitam de ajuda e orientações para os 

demais. 

• Higienização correta da escova dentária após o uso: após a escovação, lavar a escova com 

água corrente, removendo os resíduos. Não se deve enxugar a escova na mesma toalha/papel 



 

 

utilizada/o para as mãos e o rosto, pois contém bactérias, que podem ser transmitidas para a 

escova dental. 

• O creme dental não deve ser compartilhado. 

6.5 Restaurante 

• Ajuste no horário de almoço de todos os estudantes e colaboradores docentes ou não docentes 

para que a quantidade de pessoas seja reduzida. 

• Mesas posicionadas também no lado externo do restaurante, a fim de garantir o distanciamento 

de 1m. 

• Instalação de adesivos no piso, cadeiras e mesas para indicar distância mínima necessária de 

1 metro entre uma pessoa e outra. 

• É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização. Todos os talheres 

são devidamente higienizados e embalados individualmente.  

• Condimentos, sal e açúcar devem estar em sachês individuas de preferência embalados em 

porções individuais caso seja ofertado.  

• Instalação de anteparo de vidro ou acrílico que proteja os alimentos tanto nas ilhas de serviço 

como nas mesas para as refeições. 

• Instalação de dispenser de álcool gel 70% acionado com os pés em locais estratégicos do 

restaurante.  

• Todas as mesas e cadeiras do restaurante são higienizadas após o uso.  

• Refeição servida por uma pessoa única paramentada, com extinção do sistema de autosserviço.  

• A permanência no restaurante é restrita ao tempo de alimentar-se. Evitar o uso do celular 

durante as refeições, assim como as conversas longas. 

• Tempo máximo de permanência no restaurante para o café da manhã: 15 minutos.  

• Tempo máximo de permanência no restaurante para o almoço: 30 minutos.  

• A etiqueta respiratória deve ser observada: ao espirrar e/ou tossir, colocar o antebraço na frente 

da boca.  

• É obrigatória a higienização das mãos antes e após as refeições. 

• A demarcação dos adesivos deve ser respeitada. Não é permitido sentar-se no lugar onde há 

um X. 

6.6 Quadras e Parquinhos 

• As quadras são espaços de uso coletivo e as atividades físicas passaram por adaptações. 

• Rotina de limpeza dos equipamentos de uso coletivo das quadras e dos parquinhos ao final da 

utilização por um grupo.  

  



 

 

6.7 Laboratórios 

• As propostas de atividade feitas nesses espaços consideram o compartilhamento de objetos 

mediante higienização das mãos. 

6.8 Biblioteca 

• Após retirar o livro da estante, não o devolva, ainda que não faça o empréstimo do exemplar. 

Entregue-o sempre a um/a colaborador/a da Biblioteca. 

6.9 Espaços de funcionários (sala dos professores e administrativo)  

• Divisão das salas reduzindo quantidade de profissionais por ambiente. 

• Instalação de divisórias de acrílico para isolamento de baias ou estações de trabalho.  

• Proibido o uso do ar-condicionado com as janelas fechadas. As janelas devem ficar abertas para 

facilitar a troca de ar dos ambientes.  

• Rotina de higienização intensificada de acordo com novo padrão operacional.  

• Uso de máscara opcional em todos os ambientes.  

• Disponibilização de dispenser de álcool gel 70% em todas as estações de trabalho e álcool 

líquido para higiene de superfícies.  

6.10 Enfermaria  

• Instalação de adesivos no piso com a distância de 1 metro entre uma pessoa e outra. 

• Ajuste de cadeiras individualizadas com distância segura para triagem. 

• Uso de máscara obrigatório e EPI obrigatório.  

• Avaliação clínica dos casos suspeitos.  

• Espaço reservado e bem ventilado para o atendimento de casos suspeitos que apareçam 

durante o período de presença no colégio.  

• Medicamentos só serão administrados com prescrição médica vigente ao ano letivo.  

• Realização de monitoramento de sintomas por meio do questionário respondido pela família 

e/ou colaborador, quando o/a aluno/a ou colaborador apresentar sintomas ou tiver tido contato 

com alguém que testou positivo nos últimos 10 dias. 

  



 

 

7. FLUXO DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS 

O período de transmissibilidade da covid-19 vai das 48 horas antes do início dos sintomas até o 10º 

dia após o início dos sintomas. 

7.1. Definições 

7.1.1. Casos suspeitos  

Serão considerados casos suspeitos:  

• Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos, dois (2) dos seguintes 

sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 

coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças, na ausência de outro 

diagnóstico específico, também se considera a obstrução nasal; 

• Os/as coabitantes domiciliares de um “caso confirmado”, mesmo que não apresentem sintomas. 

O que fazer nesse caso? 

• Informar o/a orientador/a educacional do ano/série do/a estudante ou, no caso de colaborador/a, 

o/a gestor/a imediato/a. O/a orientador/a educacional ou gestor/a entrará em contato com a 

Enfermaria para notificar o caso. 

• Aguardar o contato da Enfermaria e as orientações de isolamento. 

Obs.: o/a estudante não poderá retornar ao colégio sem a devida liberação da Enfermaria. 

7.1.2 Casos confirmados 

Serão considerados casos confirmados aqueles que: 

• Tiverem teste de RT-PCR para SARS-CoV2 positivo em swab de nasofaringe, estando 

sintomáticos ou assintomáticos. Também serão aceitos os testes RT-LAMP e teste de Antígeno, 

com a indicação de REAGENTE. 

O que fazer nesse caso? 

• Informar o Orientador Educacional do ano/série do estudante, e o gestor imediato, no caso do 

colaborador. O Orientador Educacional ou gestor entrará em contato com a enfermaria para 

notificar o caso. 

• Aguardar o contato da enfermaria e as orientações de isolamento. 

Obs.: o/a estudante não poderá retornar ao colégio sem a devida liberação da Enfermaria. 

  



 

 

7.1.3 Contactantes de risco 

Serão considerados contactantes de risco aqueles alunos ou colaboradores que tiveram contato 

com um caso suspeito ou confirmado por mais de 15 minutos, sem medidas de mitigação, desde 

que este contato tenha ocorrido no período de transmissibilidade do caso índice. 

7.1.4 Caso descartado 

Serão considerados casos descartados aqueles CASOS SINTOMÁTICOS que colherem RT-PCR 

ou RT-LAMP ou teste de Antígeno para SARS-cov2 a partir do 3º. dia do início dos sintomas, e cujo 

resultado vier NÃO DETECTADO. 

Também serão aceitos como casos descartados aqueles CONTACTANTES DE RISCO 

ASSINTOMATICOS que colherem RT-PCR, RT-LAMP ou Teste de Antígeno a partir do 5° dia após 

contato de risco e cujo resultado vier NÃO DETECTADO. 

7.1.5 Surto escolar 

Será considerado surto escolar a identificação, na mesma sala e dentro do mesmo período de 

transmissibilidade, de: 

• 2 casos confirmados e 1 suspeito; OU  

• 1 caso confirmado e 2 suspeitos; OU 

• 3 casos confirmados. 

Obs.: Caso haja recusa à coleta de exame por parte dos pais ou responsáveis, a identificação de 3 

casos suspeitos será suficiente para a suspensão das atividades presenciais. 

8. TESTES ACEITOS PELA ESCOLA 

Para definição dos casos e adoção de procedimentos, serão considerados apenas os seguintes 

testes: 

• RT-PCR 

• RT-LAMP 

• TESTE DE ANTÍGENO REALIZADO POR LABORATÓRIO OU DROGARIA 

Obs.: autotestes não serão aceitos. Conforme a Resolução – RDC nº 595, de 28 de janeiro de 2022, 

o autoteste “fornece resultado orientativo, porém não conclusivo para o diagnóstico, realizado por 

usuário leigo”, de modo que o resultado desse teste não será considerado pela escola. 

  



 

 

9. CENÁRIOS  

Cenário 1: aluno/a sintomático/a 

O/a aluno/a sintomático/a não deverá comparecer a escola. Caso desenvolva os sintomas durante 

a permanência na escola, deverá ser retirado/a da sala de aula e encaminhado/a à Enfermaria para 

contato com os pais ou responsáveis. 

Após 7 dias, o isolamento poderá ser interrompido, desde que o indivíduo esteja há 24 horas sem 

febre, sem uso de medicamentos antitérmicos e com remissão dos sintomas respiratórios. Se o 

indivíduo permanecer sintomático até o 7º dia após o início dos sintomas, o isolamento deverá ser 

mantido até o 10º dia. As aulas serão acompanhadas de forma remota/on-line. 

Se o/a aluno/a receber um resultado “não detectado” do teste RT-PCR, ou RT-LAMP, ou Antígeno, 

colhido a partir do 3º dia de sintomas, se tornará um caso descartado e poderá voltar às atividades 

presenciais.  

Obs.: o/a estudante não poderá retornar ao colégio sem a devida liberação da Enfermaria. 

Cenário 2: aluno/a assintomático/a que habita com caso confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2  

O/a aluno/a deve se isolar por, pelo menos, 10 dias após o diagnóstico do caso índice da sua 

residência. Caso desenvolva sintomas próprios nesse período, deve se isolar por mais 7 dias após 

o aparecimento dos primeiros sintomas. Poderá retornar às atividades presenciais no 8° dia. As 

aulas serão acompanhadas de forma remota/on-line. 

Cenário 3: aluno/a assintomático/a que seja contactante de risco, como definido no item 7.1.3 

(com alunos da mesma turma) 

Alunos/as da mesma turma que tiveram contato de risco com o caso sintomático deverão ter seus 

sintomas monitorados diariamente pela equipe da Enfermaria e pela família. Caso as aulas 

presenciais sejam suspensas pelos critérios de SURTO ESCOLAR, elencados no item 7.1.5, os 

contactantes poderão retornar à escola após 10 dias do último contato de risco, desde que se 

mantenham assintomáticos. 

Opcionalmente, serão aceitos como CASOS DESCARTADOS aqueles contactantes de risco que 

estiverem assintomáticos e colherem RT-PCR, ou RT-LAMP, ou teste de Antígeno, no 5° dia após 

contato de risco, e apresentarem resultado “não detectado”. Os/as alunos/as com esse resultado 

poderão retornar às aulas presenciais no 6º dia após o contato de risco, mediante liberação da 

Enfermaria e da Orientação Educacional. 

Os contactantes poderão retornar à escola caso as suspeitas de infecção tenham sido descartadas. 

Obs.: o/a estudante não poderá retornar ao colégio sem a devida liberação da Enfermaria.  



 

 

10. FLUXO EM CASO DE IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO CONFIRMADO NA ESCOLA 

Ao ser avisada da confirmação de um caso entre os/as alunos/as, a escola irá: 

 

1) Avaliar a data de início dos sintomas do caso índice para determinar o período de 

transmissibilidade. 

• Caso o/a aluno/a confirmado/a tenha frequentado as aulas durante o período de 

transmissibilidade, os pais dos membros da turma deverão ser avisados e as aulas do grupo 

serão mantidas com vigilância ativa do surgimento de casos suspeitos. Os/as alunos/as deverão 

ter seus sintomas monitorados diariamente pela equipe da Enfermaria e pela família. Caso as 

aulas presenciais sejam suspensas pelos critérios elencados no item 7.1.5, serão seguidos os 

critérios descritos no item 9, “Cenários”. 

11. AULAS REMOTAS/ON-LINE 

Os pais ou responsáveis de alunos/as suspeitos/as ou confirmados/as poderão fazer a solicitação 

de aula remota/on-line, que será respondida em até 24 horas, em horário pertencente ao expediente 

de trabalho do colégio. Esse tempo é necessário para que a Enfermaria avalie o/a aluno/a, já que 

nem todos os casos notificados se enquadram no protocolo de covid-19. Além disso, é preciso 

tempo hábil para que os/as docentes e demais envolvidos na logística de transmissão virtual da 

aula sejam avisados/as e se organizem. 

Caso as aulas presenciais sejam suspensas pelos critérios de surto escolar, elencados no item 

7.1.5, todos os/as alunos/as da turma, considerados contactantes de risco, terão acesso às aulas 

remotas/on-line. 

12. CRITÉRIOS PARA O TÉRMINO DO ISOLAMENTO 

Pacientes com sintomas leves/moderados não imunossuprimidos: Sete dias após o início dos 

sintomas (o primeiro dia é contado como o D-zero) + pelo menos 24 horas sem febre (> 37,5 ºC) e 

sem uso de antitérmicos + melhora dos sintomas. Se o indivíduo permanecer sintomático até o 7º 

dia de início de sintomas o isolamento deve ser mantido até o 10º dia. 

Paciente com quadro grave/crítico e imunossuprimidos: pelo menos 20 dias após o início dos 

sintomas + pelo menos 24 horas sem febre (> 37,5 ºC) e sem uso de antitérmicos + melhora dos 

sintomas. 

  



 

 

13. RECOMENDAÇÕES DE MONITORAMENTO POR EQUIPE TÉCNICA – ENFERMARIA 

Para os casos mantidos em quarentena por motivo de apresentação de sintomas, atestados 

suspeitos ou casos confirmados, orienta-se realizar um monitoramento através de uma equipe de 

saúde.  

A equipe de enfermagem deve entrar em contato telefônico a cada dois dias para questionar a 

respeito da situação clínica do/da paciente, reforçar a importância do isolamento social. O/a 

paciente não deve sair de casa, a não ser para urgências médicas.  

A enfermaria acompanhará os sinais e sintomas e liberará o retorno às atividades presenciais de 

acordo com os critérios descritos acima. 

  



 

 

14. TABELA DE CENÁRIOS 

Caso Definição Ação 

Caso suspeito 
sintomático 

Apresenta dois ou mais sintomas de 
síndrome gripal. 

Após 7 dias, o isolamento poderá ser interrompido, desde 
que o indivíduo esteja há 24 horas sem febre, sem uso de 
medicamentos antitérmicos e com remissão dos sintomas 
respiratórios. Se o indivíduo permanecer sintomático até o 7º 
dia após o início dos sintomas, o isolamento deverá ser 
mantido até o 10º dia. 
Caso colete RT-PCR, ou RT-LAMP, ou teste de Antígeno, a 
partir do 3º dia de sintomas, e o resultado seja “não 
detectado”, poderá voltar às aulas presenciais. 

Caso suspeito 
assintomático 

São coabitantes domiciliares de um 
“caso confirmado”. 

Afastar das aulas presenciais por, pelo menos, 10 dias após 
o diagnóstico do caso índice da sua residência. Caso 
desenvolva sintomas próprios nesse período, deve se isolar 
por, pelo menos, 7 dias após o aparecimento dos primeiros 
sintomas. Poderá retornar às atividades presenciais no 8° 
dia. 

Caso confirmado Caso com teste de RT-PCR, ou RT-
LAMP, ou teste de Antígeno, para 
SARS-CoV2 “positivo” em swab de 
nasofaringe, estando sintomático ou 
assintomático. 

Após 7 dias do início de sintomas ou do teste positivo (o que 
vier antes), o isolamento poderá ser interrompido, desde que 
o indivíduo esteja há 24 horas sem febre, sem uso de 
medicamentos antitérmicos e com remissão dos sintomas 
respiratórios. Se o indivíduo permanecer sintomático até o 7º 
dia após o início dos sintomas, o isolamento deverá ser 
mantido até o 10º dia. 

Caso descartado Casos sintomáticos que colherem RT-
PCR, ou RT-LAMP, ou Antígeno, para 
SARS-CoV-2 a partir do 3º dia de 
sintomas e apresentarem resultado 
“não detectado”. 
OU 
Contactantes de risco que colherem 
RT-PCR, ou RT-LAMP, ou Antígeno, 
para SARS-CoV-2 a partir do 5º dia de 
sintomas e apresentarem resultado 
“não detectado”. 

Autorizado a voltar às aulas presenciais. 

• Serão seguidos os critérios descritos no item 9, 
“Cenários”. 

Contactante de 
risco 

Caso com contato por mais de 15 
minutos, frente a frente, sem medidas 
de mitigação (a menos de 1 metro de 
distância) com um “caso confirmado 
ou suspeito”, desde que este contato 
tenha ocorrido no período de 
transmissibilidade do caso índice. 

Alunos/as que tiveram contato próximo com um caso 
sintomático deverão ter seus sintomas monitorados 
diariamente pela equipe da Enfermaria e pela família.  
 
Caso as aulas presenciais sejam suspensas pelos critérios:  
2 casos confirmados e 1 caso suspeito; ou 1 caso confirmado 
e 2 suspeitos; ou 3 casos confirmados; os/as alunos/as 
contactantes poderão retornar à escola após 10 dias do 
contato com o último caso índice, ou antes, caso as suspeitas 
de infecção tenham sido descartadas. 
 
Opcionalmente, caso o contactante de risco se mantenha 
assintomático e faça o RT-PCR, ou RT-LAMP, ou teste de 
Antígeno, no 5º dia após contato de risco, e o resultado seja 
“não detectado”, será liberado para o retorno às aulas 
presenciais. O/a aluno/a poderá retornar para as atividades 
presenciais somente após liberação da Enfermaria. 

 

  



 

 

15. TABELA DE CONDUTAS CONFORME GRAU DE TRANSMISSIBILIDADE E VACINAÇÃO 

 

Baixa transmissibilidade  
(0-9 casos nos últimos 7 dias 

por 100 000 habitantes) E mais 
de 80% dos alunos vacinados 

Moderada transmissibilidade 
(10-49 casos nos últimos  

7 dias por 100 000 habitantes) 
OU mais de 50% dos alunos 

vacinados* 

Alta transmissibilidade  
(>50 casos nos últimos 7 dias 

por 100 000 habitantes) 

DEFINIÇÃO DE CASO 
SUSPEITO 

Dois sintomas. Dois sintomas. Febre OU dois sintomas. 

CONFIRMAÇÃO DE 
CASO 

Teste de antígeno, ou RT-LAMP, 
ou RT-PCR, colhido a partir do 3º 
dia de sintomas.(1) 

Teste de Antígeno, ou RT-LAMP, 
ou RT-PCR, colhido a partir do 3º 
dia de sintomas.(1) 

RT-PCR colhido a partir do 3º dia 
de sintomas. 

AFASTAMENTO DE 
CASO CONFIRMADO 
OU DO CASO NÃO 
DESCARTADO (2) 

Após 7 dias, o isolamento poderá 
ser interrompido, desde que o 
indivíduo esteja há 24 horas sem 
febre, sem uso de medicamentos 
antitérmicos e com remissão dos 
sintomas respiratórios. Se o 
indivíduo permanecer 
sintomático até o 7º dia após o 
início dos sintomas, o isolamento 
deverá ser mantido até o 10º dia. 

Após 7 dias, o isolamento poderá 
ser interrompido, desde que o 
indivíduo esteja há 24 horas sem 
febre, sem uso de medicamentos 
antitérmicos e com remissão dos 
sintomas respiratórios. Se o 
indivíduo permanecer 
sintomático até o 7º dia após o 
início dos sintomas, o isolamento 
deverá ser mantido até o 10º dia. 

Afastamento por 10 dias após o 
início dos sintomas. 

SUSPEITA DE SURTO 
ESCOLAR 

2 casos confirmados + 1 
suspeito, OU 1 caso confirmado 
+ 2 suspeitos, OU 3 casos 
confirmados, dentro do mesmo 
período de transmissibilidade, 
configurando link epidemiológico. 
(3) 

2 casos confirmados + 1 
suspeito, OU 1 caso confirmado 
+ 2 suspeitos, OU 3 casos 
confirmados, dentro do mesmo 
período de transmissibilidade, 
configurando link epidemiológico. 
(3) 

2 casos confirmados + 1 suspeito 
OU 3 casos confirmados, dentro 
do mesmo período de 
transmissibilidade, configurando 
link epidemiológico. (3) 

CONTACTANTE DE 
RISCO COM 
INFECÇÃO 
DESCARTADA 

Aquele/a que não desenvolveu 
sintomas nos 14 dias após 
contato de risco. 

Contactante de risco com teste 
de Antígeno(1) OU RT-PCR “não 
detectado”, a partir do 5º dia após 
contato de risco. Aqueles/as que 
não desejarem fazer o teste 
deverão ficar afastados/as por 10 
dias. 

Contactante de risco com teste 
de Antígeno(1) OU RT-PCR “não 
detectado”, a partir do 7º dia após 
contato de risco.  Aqueles/as que 
não desejarem fazer o teste 
deverão ficar afastados/as por 10 
dias. 

MANEJO DA TURMA 
EM QUE OCORREU O 
SURTO ESCOLAR 

Possibilidade de manutenção de 
aulas presenciais mediante 
monitoramento diário de sinais e 
sintomas por 14 dias após 
contato de risco. 

Suspensão das aulas presenciais 
e manutenção de aulas remotas 
até que os testes negativos 
permitam o retorno. 

Suspensão das aulas presenciais 
e manutenção de aulas remotas 
até que os testes negativos 
permitam o retorno. 

OBJETOS 
ESCOLARES 

Higienização habitual dos 
objetos. Permitido o 
compartilhamento de objetos, 
com instruções e oportunidades 
para a higienização das mãos. 

Higienização habitual dos 
objetos. Permitido o 
compartilhamento de objetos, 
com instruções e oportunidades 
para a higienização das mãos. 

Necessária desinfecção entre 
usos ou quarentena do que não 
for passível de desinfecção. O 
compartilhamento de objetos é 
desencorajado. 

ESCOVAÇÃO DE 
DENTES 

Permitida. Permitida. Permitida apenas para alunos/as 
com condições especiais, como o 
uso de aparelhos ortodônticos. 

 

* Para esta atualização do protocolo, considere-se que o Colégio São Luís está na FASE AMARELA, descrita na coluna central.  

(1) Obs.: Conforme a Resolução – RDC nº 595, de 28 de janeiro de 2022, o autoteste “fornece resultado orientativo, porém não 

conclusivo para o diagnóstico, realizado por usuário leigo”, de modo que o resultado desse teste não será considerado pela escola. 

(2) Dos pacientes infectados com a Ômicron, 18% transmitem até o 10º dia após o início dos sintomas [NATIONAL INSTITUTE OF 

INFECTIOUS DISEASES; DISEASE CONTROL AND PREVENTION CENTER; NATIONAL CENTER FOR GLOBAL HEALTH AND 

MEDICINE. Active epidemiological investigation on SARS-CoV-2 infection caused by Omicron variant (Pango lineage B.1.1.529) in 

Japan: preliminary report on infectious period. National Institute of Infectious Diseases, Tóquio, 5 jan. 2022. Disponível em: 

https://bityli.com/dbVHn. Acesso em: 4 abr. 2022]. 

(3) Caso haja recusa à coleta de exame por parte dos pais ou responsáveis, 3 casos suspeitos serão suficientes para o afastamento 

das atividades presenciais.  
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