
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 

Rua Machado de Assis  nº 15-60 

Fone : (014) 3227-1514 

Email: saude_coletiva@bauru.sp.gov.br 

 

 

1 
 

 

 

 

 

  

 

 

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE 

BIOSSEGURANÇA PARA O RETORNO PRESENCIAL 

NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BAURU 
2022 

 

mailto:saude_coletiva@bauru.sp.gov.br


 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 

Rua Machado de Assis  nº 15-60 

Fone : (014) 3227-1514 

Email: saude_coletiva@bauru.sp.gov.br 

 

 

2 
 

 
 

1. A ESCOLA 

 

As escolas fornecem serviços essenciais que ajudam a mitigar as disparidades 

de saúde, sociais e culturais por meio dos diversos projetos e programas como, por 

exemplo, de alimentação escolar e serviços de saúde, social, física, comportamental 

e mental.  

Com a publicação do “Documento orientador para o ano letivo de 2022”, por 

parte da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, as unidades de ensino da 

rede pública ou privada devem estar organizadas para receberem 100% dos 

estudantes simultaneamente no formato presencial.  

As orientações deste guia têm como objetivos auxiliar os administradores e 

gestores das instituições de ensino a organizar o ambiente escolar, protegendo a 

saúde, a segurança, o bem-estar de alunos, professores e demais funcionários da 

escola, suas famílias e comunidades, na ampliação das atividades presenciais. 

Estas orientações são baseadas em evidências científicas atuais e visam 

complementar e atualizar o protocolo anterior, servindo de documento norteador.
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2. SINAIS E SINTOMAS PARA DEFINIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 

 

É considerado SUSPEITO o indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por, pelo menos, dois (02) dos seguintes sinais e sintomas: febre 

(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

 

Observação 1: 

a) Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução 

nasal, na ausência de outro diagnóstico específico; 

b) Em idosos: deve-se considerar também os critérios específicos de 

agravamento como síncope (desmaio súbito), confusão mental, sonolência 

excessiva, irritabilidade e inapetência (falta de apetite). 

 

Observação 2: 

Na suspeita de COVID 19, a febre pode estar ausente e sintomas 

gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes. 

 

É considerado caso CONFIRMADO todo indivíduo (trabalhador ou aluno) que 

recebeu exame confirmatório positivo para COVID, realizado pelos métodos Teste 

Rápido de Antígeno (TRAg SARS-CoV-2) e RT-PCR SARS-CoV-2 (os testes 

imunológicos Igm e IgG, não são mais usados como confirmatórios). 

 

2.1.  DEFINIÇÃO DE CONTATOS PRÓXIMOS. 

 

São CONTATANTES/CONTATOS PRÓXIMOS as pessoas assintomáticas que 

estiveram próximas de caso confirmado de Covid-19, entre dois dias antes e dez 

dias após o início dos sinais ou sintomas ou da data da coleta do exame de 

confirmação laboratorial (caso confirmado assintomático) do caso, em uma das 

condições a seguir: 

• Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 

minutos, com um caso confirmado SEM AMBOS utilizarem máscara facial OU 

utilizarem de forma incorreta;  
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• Teve um contato físico direto, como aperto de mãos, abraços ou outros tipos 

de contato com pessoa com caso confirmado;  

• Permaneceu a menos de um metro de distância durante transporte por mais de 

quinze minutos; ou 

• Compartilhou o mesmo ambiente domiciliar com um caso confirmado, incluídos 

dormitórios e alojamentos. 
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3. ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO 

 

1. ISOLAMENTO DE CASOS SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE COVID-19 

 

Todo caso suspeito ou confirmado de covid-19 deverá ser afastado do convívio 

social a partir do início dos sintomas (suspeita).  

Deve permanecer em isolamento, afastado do ambiente escolar por 10 dias, a 

contar do dia de início de sintomas, ou a contar do dia do exame positivo (para os 

casos de pessoas sem sintomas): 

- Todo indivíduo (trabalhador ou aluno) que recebeu exame confirmatório 

positivo para COVID. 

- Todo aquele (trabalhador ou aluno) que apresentou sintomas, realizou 

exames para COVID (Teste Rápido de Antígeno (TRAg SARS-CoV-2) realizado entre 

o 1º e 7º dia de sintomas ou RT-PCR SARS-CoV-2 para investigação de covid-19 

realizado entre o 1º e 8º dia de sintomas) e aguarda resultado (suspeito). 

- Todos os indivíduos (trabalhadores e alunos) que atenderem a definição e 

contato próximo, conforme o item 2.1. 

O isolamento poderá ser suspenso nas seguintes situações: 

✓ O isolamento poderá ser suspenso após o 5º dia completo do início dos 

sintomas, desde que permaneça afebril sem o uso de medicamentos 

antitérmicos há pelo menos 24 horas E com remissão dos sintomas 

respiratórios E com resultado não detectado para RT-PCR ou não reagente 

para Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag) realizado no 5º dia completo do início 

dos sintomas. Nesse caso, deve-se manter as medidas adicionais (uso 

obrigatório de máscara de proteção respiratória, higienização das mãos e evitar 

aglomerações) até o 10º dia completo do início dos sintomas. 

✓ Caso o indivíduo não tenha acesso ao teste RT-PCR ou TR-Ag e estiver afebril, 

sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas E com 

remissão dos sintomas respiratórios, poderá suspender o isolamento após o 

7º dia completo do início dos sintomas. 
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OBSERVAÇÃO: Considerar que o dia 0 é o dia do início dos sintomas e o dia 1 é o 

primeiro dia completo após o início dos sintomas, ou seja, 24 horas após o início dos 

sintomas, e assim sucessivamente. 

 

Medidas adicionais a serem adotadas até o 10º dia completo do início dos 

sintomas nos casos de suspensão do isolamento a partir do 7º dia:  

→ Usar máscara bem ajustada ao rosto, obrigatoriamente cirúrgica ou PFF2/N95, em 

casa e em público;  

→ Não frequentar locais onde não possa usar máscara durante todo o tempo, como 

restaurantes; e não comer próximo a outras pessoas, tanto em casa como no trabalho, 

por pelo menos 10 dias completos após o início dos sintomas.  

→ Os alunos que não utilizam máscaras (seja pela idade ou por que lhes é 

facultativo) o isolamento deverá se mantido até o 10º dia completo de início dos 

sintomas.  

 

 

Mediante a confirmação de um (1) caso de covid-19 em ALUNO, TRABALHADOR 

OU PROFESSOR.  

 

• Demais alunos da sala de aula e trabalhadores que não atendam a definição 

de contato próximo descrito no item 2.1, deverão manter as atividades 

presenciais, sempre com adesão integral às medidas de prevenção e controle, 

e deverão ficar atentos ao aparecimento de sintomas no período de 14 dias.  

• Caso algum aluno ou trabalhador apresente sintomas compatíveis com a 

suspeita de covid-19 (síndrome gripal), deverá procurar a unidade/profissional 

de saúde para avaliação e realização de TRAg SARS-CoV-2 ou RT-PCR 

SARS-CoV-2, se indicado.  

 

 

 

 

Mediante a confirmação de dois (2) ou mais casos de covid-19 em ALUNO, 

TRABALHADOR OU PROFESSOR. 



 

7 
 

 

• É recomendado que as aulas sejam suspensas por 10 dias nas salas/turmas 

onde há ocorrência de dois (2) casos ou mais confirmados entre alunos ou 

aluno/professor fixo da sala de aula, pois caracteriza-se um surto. 

• A escola deverá enviar em 24 horas as informações para a Vigilância 

Epidemiológica, por meio do e-mail “vebauru@bauru.sp.gov.br”, utilizando a 

“Planilha de Investigação de Surto” (ANEXO A), com as informações sobre os 

casos confirmados e alunos/trabalhadores que estiveram em contato próximo 

desde os dois dias que antecederam o início dos sintomas dos casos positivos.  

• A escola deverá reforçar a busca por sintomáticos respiratórios na comunidade 

escolar, ou se dentre eles há pessoas que residam com um caso confirmado 

de covid-19.  

• Será realizada a investigação do surto pela equipe da Vigilância 

Epidemiológica. Esta regra também se aplica para os professores transitantes 

onde ocorreu quebra de barreira (contato próximo).  

 

Monitoramento de outros casos após um caso confirmado de covid-19  

• Monitoramento de possíveis novos casos suspeitos na instituição devem ser 

realizados pela escola com atualização a Vigilância Epidemiológica.  

 

2.  ISOLAMENTO DOS CONTATOS 

 

Deve permanecer afastado do ambiente escolar, em isolamento domiciliar por 

10 dias, todo aquele que for considerado CONTATO PRÓXIMO conforme descrito no 

item 2.1, de um caso confirmado de COVID-19. 

 

• Se um estudante contatante apresentar sintomas, deverá seguir as 

orientações para os casos suspeitos. 

• Se o contato assintomático for confirmado laboratorialmente deverá 

seguir as recomendações de caso confirmado. 

A quarentena dos contatos próximos pode ser reduzida para 7 dias após a data 

da última exposição ao caso suspeito ou confirmado, desde que o indivíduo 
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permaneça assintomático durante todo o período de monitoramento. As medidas 

adicionais de prevenção e controle devem ser mantidas até o 14º dia. 

 

Esclarecimentos:  

• A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru não realizará Teste Rápido de 

Antígeno e/ou RT-PCR para covid-19 para fins de suspender o isolamento e/ou 

quarentena.  

• Os exames colhidos e testes disponíveis nos serviços de saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde são, exclusivamente, para uso no diagnóstico de covid-

19. 

 

3. CONTATANTE PRÓXIMO QUE NÃO PRECISA SER AFASTADO DA 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 

• Considerando as evidências científicas publicadas pelos órgãos de saúde 

referente a duração da resposta imune ao SARS-CoV-2, que demonstram que 

a infecção pelo vírus fornece de 80 a 90% de proteção contra reinfecção por 

até 7 meses, e que reinfecções são incomuns no período de 90 dias após a 

primeira infecção, deverão ser isolados somente aqueles indivíduos que 

apresentarem sintomas, com um resultado positivo de testes de RT PCR ou 

Rápido de Antígeno, em período inferior a 90 dias da última infecção 

confirmada de COVID-19, acompanhado ainda de atestado médico. 

• Aquelas totalmente vacinadas E que fizeram uso correto da máscara.
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4. FUNCIONÁRIOS 

 

• Promover conscientização da equipe quanto a necessidade do uso constante 

das máscaras faciais; 

• Promover capacitação rotineira da equipe para a identificação dos sinais e 

sintomas bem como dos protocolos de segurança e manter registros (impresso 

ou digital); 

• Disponibilizar dispensadores de álcool gel nos ambientes que não houver 

lavatório para higienização das mãos; 

• Manter quadro de funcionários reserva/substituto para as substituições de 

funcionários afastados; 

• Sugerimos que os funcionários da limpeza utilizem calçados e aventais 

impermeáveis para execução das atividades, caso utilizem, estes devem ser 

higienizados após o uso; 

• Aos que possuem comorbidades ou outros agravantes, observar e seguir todas 

as recomendações preconizadas pelo Ministério do Trabalho ou outro órgão 

regulador; 

• O funcionário deve apresentar atestado para afastamento do trabalho caso 

estiver doente, com sintomas ou se teve contato com familiar classificado 

suspeito e ou positivo no domicílio; 

• Caso a escola tenha estrutura adequada que permita o banho e a troca de 

roupas dos funcionários, este deve ser incentivado aos funcionários da limpeza 

e aos de maior contato com bebê, no final do expediente ou a cada troca de 

turno. 

 

5. ALUNOS E FAMILIARES 

 

• Aferir a temperatura dos estudantes e servidores a cada entrada na escola. 

• Utilizar termômetro sem contato (Infravermelho) na altura da testa. Caso a 

temperatura esteja acima de 37,8°C, orientar o retorno para casa e a busca de 

atendimento médico. Crianças ou adolescentes devem aguardar em sala 

isolada, segura e arejada até que pais ou responsáveis possam buscá-los; 
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• Não permitir a entrada de pessoas sintomáticas para COVID-19 na escola. No 

caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser comunicados para 

buscar o estudante, que deve aguardar em sala isolada, segura e arejada. 

• Conscientizar os responsáveis e alunos que estão com sintomas ou que 

tiveram contato próximo com uma pessoa com COVID 19 a não frequentarem 

o ambiente escolar; 

• Desenvolver políticas que incentivem os alunos com sintomas ou positivos a 

ficarem em casa sem prejuízos e garantir que os alunos e suas famílias estejam 

cientes dessas políticas; 

• Oferecer opções para alunos de grupo de risco que minimizem a exposição 

deste como, por exemplo, oportunidades de aprendizagem virtuais, garantindo 

o sigilo; 

• Estabelecer canais de comunicação com pais e comunidade escolar sobre os 

protocolos, a situação da disseminação da COVID-19 na sua escola. 

• Avaliar o oferecimento do suporte psicológico a alunos e familiares que tiveram 

contato ou experiência em relação ao COVID -19. Este apoio é importante e 

auxilia no desenvolvimento pessoal e escolar. 

 

5.1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

 

• Limpar e desinfetar as superfícies tocadas com maior frequência, por exemplo, 

equipamentos de playground, maçanetas, torneiras, bebedouros e outros 

equipamentos da escola; 

• Elaborar cronograma de limpeza rotineira e com maior frequência dos 

banheiros, corrimãos e corredores; 

• Elaborar cronograma para limpeza e desinfecção terminal de todos os 

ambientes após os turnos; 

• Os materiais que não podem ser higienizados não devem ser utilizados de 

forma compartilhada para atividades pedagógicas ou lúdicas; 

• No transporte escolar, evitar ao máximo o contato com as superfícies, 

higienizar as mãos com álcool em gel 70% ao entrar no veículo, fazer a 

higienização das mãos, assim que entrar na escola; 
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• O empregador deve ofertar EPIs aos funcionários (luvas de borracha, gorro, 

avental, botas de borracha, máscaras), para a limpeza dos ambientes com 

potencial de contaminação (banheiros, mesas da sala de aula, lavagem das 

louças e panos); 

• Garantir o armazenamento seguro e o uso correto dos produtos de limpeza 

longe de crianças, e garantir que haja ventilação adequada ao usar esses 

produtos para evitar a inalação de gases tóxicos por funcionários ou alunos; 

• Durante o banho dos alunos, as funcionárias devem utilizar avental 

impermeável e máscara, sendo o avental higienizado após cada banho; 

• As carteiras das salas devem ser limpas imediatamente sempre após o término 

de um turno de aula, com álcool a 70%, ou outro produto padronizado pela 

ANVISA e compatível com o material; 

• As banheiras e bancadas devem ser limpas e após, higienizadas com álcool a 

70%, após cada banho ou troca; 

• Os colchonetes e berços devem ser higienizados com álcool a 70%, após o 

uso. O uso de lençol ou fronha deve ser de uso individual.  

• Higienizar o ambiente onde houve isolamento do suspeito, imediatamente após 

a saída deste do ambiente escolar. 

 

5.2 HIGIENE DAS MÃOS E ETIQUETA RESPIRATÓRIA 

 

• Ensinar a lavagem das mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos 

e aumentar o monitoramento estimulando o desenvolvimento do hábito; 

• Se não houver água e sabão disponíveis no ambiente, deverá ser utilizado 

álcool gel a 70%. No caso de uso por crianças, manter supervisão para evitar 

acidentes; 

• Incentive a equipe e os alunos a cobrir a boca e nariz quando tossir e ou espirrar 

utilizando lenço de papel, na falta do lenço, use a parte interna do braço. 

• Os lenços usados devem ser jogados no lixo e as mãos devem ser higienizadas 

imediatamente. 
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5.3 USO DE MÁSCARAS DE TECIDO OU DESCARTÁVEL 

 

• Ensinar e incentivar o uso de máscaras faciais de tecido/descartáveis durante 

todo o período de aula, inclusive no transporte escolar, podendo ser removida 

apenas durante a alimentação e hidratação; 

• Recomendar a troca das máscaras de tecido a cada 3 horas ou quando esta 

estiver úmida e/ou com sujidades; 

• A comunidade escolar deve ser frequentemente alertada para não tocar na 

área frontal da máscara e para higienizar as mãos com frequência; 

• Orientar os funcionários, alunos e familiares sobre o uso, remoção e lavagem 

adequados das máscaras faciais de tecido; 

• As máscaras não devem ser usadas por crianças menores de 2 anos ou 

pessoas que tenham dificuldade para respirar, estejam inconscientes, 

incapacitadas ou que tenham dificuldade de remover a máscara sem ajuda. 

• Manter máscaras descartáveis para fornecimento ao aluno caso este não 

possua o EPI. Não se deve negar a criança o acesso para a educação pela 

falta do item;  

 

5.4 SINALIZAÇÃO 

 

• Afixar sinalização em locais visíveis (por exemplo, entradas da escola, 

banheiros...) que exemplifiquem as medidas de prevenção de propagação do 

vírus (por exemplo, uso adequado da máscara, lavagem correta das mãos); 

• Incentivar por meio de divulgação digital (aplicativo, site, redes sociais...) 

comportamentos que evitam a disseminação de COVID-19; 

 

5.5 SUPRIMENTOS E INSUMOS ADEQUADOS 

 

• Priorizar o uso de lixeiras que sejam acionadas por pedal ou outro sistema que 

impeça o contato manual; 

• Disponibilizar onde houver lavatórios papel toalha descartável; 

• Manter abastecidos todos os dispensadores de sabonete e álcool gel, 

observando a utilização de produtos padronizados pela ANVISA/MS. 
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5.6 COMPARTILHAMENTO DE OBJETOS 

 

• Manter Kits de brinquedos em caixas ou sacolas transparentes, evitando-se o 

compartilhamento dos objetos; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, garrafas e talheres; 

• Garantir suprimentos e insumos em quantidade adequada, minimizando o 

compartilhamento; 

• Evitar o compartilhamento simultâneo de dispositivos eletrônicos, brinquedos, 

livros e outros jogos ou recursos de aprendizagem. 

 

5.7 VENTILAÇÃO 

 

• Deve-se privilegiar a ventilação natural, abrindo portas e janelas o máximo de 

tempo possível, evitando-se inclusive o toque em maçanetas e fechaduras. 

• A abertura de janelas e portas devem ser priorizadas sempre que houver 

segurança física para alunos e profissionais. 

 

5.8 SISTEMAS DE ÁGUA 

 

• Os bebedouros devem ser limpos e higienizados, contudo, incentivar que 

funcionários e alunos tragam recipientes para uso dos bebedouros apenas para 

reabastecimento. 

 

5.9 LAYOUTS MODIFICADOS 

 

• Nas salas de aula, preferencialmente intercalar as carteiras de forma a garantir 

distanciamento entre os alunos; 

• Para o momento do “soninho”, organizar os colchonetes de forma invertida, 

pés e cabeças alternadamente; 

• No refeitório atentar-se para o distanciamento de 1 metro entre crianças 

(considerando a retirada da máscara por tempo excedente a 15 min); 
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• No transporte escolar deve-se manter o distanciamento, pulando 

poltronas/lugares quando possível; 

• Considerar aulas e atividades em espaços abertos sempre que possível. 

• Eventos culturais, científicos e esportivos estão permitidos, preferencialmente 

em locais abertos; 

• Reuniões e atividades formativas devem ser realizadas seguindo os protocolos 

vigentes; 

• Atividades de educação física, arte e correlatas podem ser realizadas, 

preferencialmente ao ar livre; 

• O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve seguir os 

protocolos sanitários; 

 

5.10 BARREIRAS FÍSICAS E GUIAS 

 

• Recomenda-se o distanciamento de 1 metro nos ambientes administrativos, 

caso haja impossibilidade considerar a instalação de barreiras físicas; 

• Recomenda-se a instalação de guias físicos, como fita adesiva no chão ou 

calçadas e placas nas paredes, para garantir que a equipe e as crianças 

permaneçam à pelo menos 1 metro de distância nas filas e em outros 

momentos (por exemplo, guias para criar “rotas de mão única” nos corredores). 

 

5.11 ESPAÇOS DE USO COMUM 

 

• Atentar-se aos horários de entrada e saída dos alunos, considerando escalonar 

os horários/períodos; 

• Escalonar o acesso de estudantes ao refeitório e horário de intervalo 

• Estabelecer restrições à entrada desnecessária de pais, responsáveis e 

visitantes no ambiente escolar; 

• Garantir a obrigatoriedade de uso de máscara nesses espaços; 

 

 

5.12 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 
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• Orientar as crianças a trazer as suas próprias refeições, se possível, ou servir 

refeições em porções individuais; 

• Utilizar preferencialmente itens de serviço de alimentações descartáveis (por 

exemplo, utensílios, pratos, talheres e copos). Se os itens descartáveis não 

forem viáveis, certifique-se de que todos os itens não descartáveis do serviço 

de alimentação sejam manuseados com luvas e lavados com sabão e água 

quente; 

• Os indivíduos devem lavar as mãos após remover as luvas ou após manusear 

diretamente itens utilizados; 

• As escolas que possuírem sistema de alimentação “self service” devem 

fornecer luvas descartáveis para que os alunos possam se servir;
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MODELO DE CHECK-LIST PADRÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DAS 

ESCOLAS, CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES, CONFORME O 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA. 

ESCOLA: MÊS: 

SEMANAS 1 2 3 4 

Realizou o e monitora 

planejamento de retomada das 

aulas 

    

Capacitam os 

funcionários/servidores 

    

Implantou e executa o plano de 

limpeza e desinfecção 

    

Implantou e executa cuidados de 

boa higiene com alunos do 

berçário/creche. 

    

Mantém sinalização nos principais 

pontos da escola 

    

Orienta e comunicam famílias e 

alunos 

    

Implantou e acompanha as 

medidas de higienização das 

mãos 

    

Adquiriu e mantém insumos e 

equipamentos necessários 

    

Implantou políticas para evitar 

compartilhar objetos e uso quando 

possível de itens descartáveis, e 

os mantém. 

    

Implantou e pratica as políticas 

para restringir a entrada de pais, 

terceiros e/ou visitantes. 

    

Adequou e mantém os layouts dos     
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ambientes que se fazem 

necessários. 

Implantou e mantém barreira 

física onde for necessário. 

    

Adequaram os serviços de 

alimentação e os mantêm. 

    

Mantêm horários escalonados de 

entrada, saída e atividades. 

    

Capacita a equipe quanto ao 

planejamento de condução do 

caso suspeito e dos sintomáticos. 

    

Mantém comunicação com as 

autoridades sanitárias. 

    

Mantém documentos de fácil 

acesso à vigilância sanitária.. 

    

 


