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O presente protocolo foi desenvolvido a partir da Resolução SESA nº 735/21 e o objetivo é 
apresentar as medidas necessárias a serem observadas pela UniFil e Colégio Londrinense 
visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos am-
bientes acadêmicos.

O protocolo está dividido em 03 (três) partes, a saber:

Uma vez detectado os sinais de SG é fundamental escalar a informação para o Grupo de 
Biossegurança, a fim de adotar as medidas estabelecidas na Resolução SESA Nº 735/2021

01. Protocolo e Medidas de Controle

1.1 Equipe de Biossegurança:
a equipe de biossegurança definida pela UniFil / Colégio Londrinense será constituída dos 
seguintes profissionais:

a) Adilséia Batista
b) Anderson de Azevedo
c) Andrea Vilela
d) Jaqueline Teófilo
e) Julio Brevilheri
f) Luciano Maia
g) Ludmila Bailoni
h) Lupercio Luppi
i) Magali Roco

1.2 Pontos Focais:
Os profissionais escolhidos para serem os pontos focais para identificação dos sinais e/ou 
sintomas de Sìndrome Gripal (SG) sugestivos de COVID-19 entre os discentes e/ou funcioná-
rios são:

a) Coordenadores da Educação Infantil, Fundamental 1 e 2, Ensino Médio do Colégio 
Londrinense
b) Coordenadores dos respectivos cursos de Graduação Presencial da UniFil;
c) Analista Administrativo da Secretaria dos cursos técnicos e aprendiz;
d) Gestores Administrativos / Operacionais;
e) Recursos Humanos
f) SESMET

1.2.1 Medidas de Isolamento dos Casos de COVID-19
Descrição dos Sintomas:
a) Síndrome Gripal (SG): indivíduo que apresente quadro respiratório agudo com um ou 
mais dos sinais ou sintomas de febre (mesmo que referida), tosse e falta de ar. Outros sinto-
mas não específicos ou atípicos podem incluir: dor de garganta, coriza, espirros, dor abdo-
minal, diarreia, anosmia (incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do 
olfato), hipogeusia (diminuição da capacidade para sentir o sabor da comida), ageusia 
(perda da capacidade para sentir sabor), mialgia (dores musculares, dores no corpo), cansa-



Medidas:

Situação Tempo de Isolamento

ço ou fadiga. Em crianças, além dos sintomas anteriores, na ausência de outro diagnóstico 
específico, considera-se também a obstrução nasal. Em idosos, devem ser considerados os 
critérios específicos de agravamento, como: síncope, confusão mental, sonolência excessi-
va, irritabilidade e inapetência. Para estes, na suspeita de COVID-19 a febre pode estar 
ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

b) Síndrome Respiratória Aguda Grave: indivíduo com SG que apresente dispneia/des-
conforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95%, 
em ar ambiente OU coloração azulada nos lábios ou rosto. Crianças podem apresentar 
sinais de desidratação, inapetência, cianose (coloração azulada da pele e dos lábios e nas 
extremidades dos dedos), assim como esforço respiratório caracterizado por batimentos de 
asa de nariz e tiragem intercostal, o que pode indicar gravidade crescente.

Casos leves de COVID-19, ou seja, que não 
necessistam de internação hospitalar

10 DIAS: a contar da data de início dos sintomas, 
desde que afebril, sem uso de medicamentos 
antitérmicos há pelo menos 24 horas, e com 
redução dos sintomas respiratórios

Casos moderados a graves que necessitam 
de hospitalização.

Casos assintomáticos com exame de RTPCR 
ou teste rápido para antígeno positivo.

10 DIAS: a contar da data da coleta do 
exame.

20 DIAS: a contar da data de início dos sinto-
mas, desde que afebril, sem uso de medica-
mentos antitérmicos há pelo menos 24 horas, e 
com redução dos sintomas respiratórios

Contato Próximo:
a) Qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado da COVID-19 
durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até 10 dias após 
a data de início dos sinais e/ou dos sintomas (caso confirmado sintomático), ou após a data 
da coleta do exame (caso confirmado assintomáticos). Considera-se o contato próximo 
com a finalidade de rastreamento, de isolamento e de monitoramento, casos em que:

I. Esteve a menos de 1 metro (um metro) de distância, por um período mínimo de 15 
minutos, com um caso confirmado, ambos sem máscara facial ou utilizando-a de forma 
incorreta. 
II. Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso confir-
mado. 
III. É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de covid-19 sem 
utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs), conforme preconizado, ou com 



EPIs danificados. 
IV. Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, 
alojamento, entre outros) de um caso confirmado.

b) Casos confirmados de infecção devem permanecer em casa, mantendo isolamento das 
demais pessoas, inclusive no domicílio.
c) Contatos e casos suspeitos que foram ou possam ter sido expostos ao vírus devem per-
manecer em casa, mantendo distanciamento das demais pessoas, inclusive no domicílio.

02. Medidas de Biossegurança

2.1 Monitoramento de Temperatura na Entrada da UniFil / Colégio Londri-
nense:
A UniFil / Colégio Londrinense realizará o monitoramento da temperatura corporal, diaria-
mente, de todos os estudantes, trabalhadores e demais frequentadores, no momento do 
ingresso nas dependências da Instituição. 
Caso a temperatura registrada esteja igual ou maior a 37,1°C, condutas devem ser adota-
das para o isolamento imediato e não permitir a entrada da pessoa. Casos de alunos, pais 
ou responsáveis, devem ser prontamente comunicados e orientados, a procurar assistência 
médica.
Qualquer membro da Equipe de Biossegurança deverá ser comunicado caso haja recusa 
para verificação da temperatura ou insistência para adentrar a UniFil / Colégio Londrinense, 
quando a temperatura aferida for igual ou maior que 37,1ºC.

2.2 Monitoramento de Temperatura Durante a Permanência nas Depen-
dências:
Nos casos de identificação de algum estudante ou trabalhador com a temperatura igual 
ou maior a 37,1°C será necessário o isolamento imediato. Fica designado o Ambulatório 
Médico da UniFil / Colégio Londrinense para a permanência da pessoa até a chegada de 
algum familiar. Neste interim, a temperatura corporal deverá ser monitorada e registrada 
nos próximos 15 a 30 minutos, após a primeira aferição.
A utilização de máscaras cirúrgicas será de fundamental importância durante todo o 
tempo de permanência nestes ambientes, assim como para todas as pessoas que adentra-
rem o local.
As orientações para quarentena ou isolamento dos casos suspeitos ou confirmados da CO-
VID-19 deverão ser seguidas conforme o item 1.2.1 deste protocolo.

2.3 Utilização de Máscaras no ambiente
De acordo com a Lei Estadual nº 20.189, de 28 de abril de 2020 e Resolução SESA nº 632, de 
05/05/2020 é obrigatório o uso de máscara nos espaços de uso público e coletivo no Estado 
do Paraná. Portanto, se faz obrigatório o uso de máscaras nas dependências da UniFil / 
Colégio Londrinense:



2.4 Demarcações nos Ambientes Escolares (Salas de Aula e Laboratórios)
Toda a estrutura acadêmica está organizada para receber os nossos estudantes de acordo 
com as determinações da Resolução SESA nº 735/2021; conforme as seguintes orientações:

a) Adotar e manter as estratégias para o controle de lotação, organização do fluxo de 
entrada e saída, restrição de acesso e afastamento mínimo de 1 metro entre as pessoas, 
de forma a garantir o distanciamento físico necessário.

I. A disposição dos mobiliários (cadeiras, poltronas, mesas, armários, equipamentos 
tecnológicos, entre outros) será alterada e com a retirada temporária do local ou ter 
seu uso bloqueado, a fim de garantir o afastamento físico.

a) As máscaras cirúrgicas e contra aerossol, N95, PFF2 ou equivalentes, devem ser utili-
zadas por profissionais da saúde e de apoio que prestam assistência ou têm contato 
direto com pacientes.
b) A população em geral deve priorizar a utilização de máscaras de tecido, cujo uso e 
confecção devem observar a Nota Orientativa nº 22/2020, da Secretaria de Estado da 
Saúde.

II. As salas de aula serão reorganizadas, a fim de atender o afastamento físico 
mínimo de 1 metro (um metro) entre os alunos e entre esses e os professores.



III. Os banheiros serão organizados e demarcados, a fim de garantir o afastamento 
mínimo de 1 metro (um metro) entre as pessoas, bem como os insumos abastecidos 
para higienização das mãos.

b) O horário de entrada e saída, bem como os intervalos das diferentes turmas, será 
redefinido e organizado de forma escalonada, a fim de evitar aglomeração de pessoas 
e a circulação simultânea de grande número de estudantes nas áreas comuns e nos 
arredores da UniFil / Colégio Londrinense.

2.5 Limpeza dos Ambientes
Toda a estrutura acadêmica está organizada para receber os nossos estudantes de acordo 
com as determinações da Resolução SESA nº 735/2021; conforme as seguintes orientações:

a) A limpeza e a desinfecção do ambiente e superfícies serão realizadas entre os perío-
dos das atividades nas salas de aula, atividades extracurriculares, esportes, dentre 
outros. 
b) As orientações para limpeza e desinfecção de ambientes serão seguidas conforme o 
disposto na Nota Orientativa 01/2020, da Secretaria de Estado da Saúde e suas atualiza-
ções:

I.  Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes;
II. Desinfetar com álcool a 70%, ou produto de ação similar, os locais habitualmente 
mais tocados: maçanetas, interruptores, janelas, telefone, teclado do computador, 
controle remoto, elevadores, itens de uso pessoal (canetas, aparelhos de celular, 
chaves, óculos), entre outros;
III. Manter os ambientes arejados e ventilados a maior parte do tempo evitando, 
sempre que possível, o uso de ar condicionado; 



IV.  Quando utilizado o sistema de ar condicionado, este deve ser mantido com seus 
componentes limpos e com a manutenção preventiva em dia, sob responsabilidade 
de um profissional habilitado, adotando estratégias que garantam maior renovação 
do ar e maior frequência na limpeza dos componentes.
V.  Em espaços comerciais os trabalhadores responsáveis pela limpeza e desinfecção 
de ambientes devem ter acesso a Equipamentos de Proteção Individual, como: luvas 
de borracha de cano longo, gorros ou toucas, óculos de acrílico, máscaras, aventais 
(impermeáveis quando risco de produzir umidade durante a execução da atividade), 
sapatos ou botas antiderrapantes. Os trabalhadores não devem deixar o local de 
trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas 
em suas atividades laborais.
VI.  Recomenda-se a forma de varredura úmida dos ambientes, com mops ou rodos 
e panos de limpeza. Este método evita a dispersão de microrganismos veiculados 
por meio das partículas de poeira;
VII. Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente. Portanto, panos 
usados na limpeza de banheiros não devem ser usados na limpeza de outros locais. 
Ainda, devem estar sempre limpos e alvejados.

c) Treinamento específico sobre limpeza e desinfecção de materiais, superfícies e am-
bientes será realizado para os trabalhadores responsáveis por essas atividades, a fim de 
mantê-los atualizados sobre a Nota Orientativa 01/2020 e os padrões adotados pela 
UniFil / Colégio Londrinense.
d) A limpeza e desinfecção dos banheiros será intensificada, garantindo sua realização, 
minimamente, duas vezes em cada turno.
e) O uso compartilhado de equipamentos ou materiais destinados ao ensino deve ser 
evitado. Em casos de extrema necessidade o compartilhamento poderá ser realizado 
desde que haja desinfecção destes itens com álcool 70% ou outro produto similar, antes 
e após o uso. 
f) Os equipamentos e materiais que não puderem ser desinfetados constantemente 
em função de suas características e necessidade de conservação serão bloqueados 
temporariamente. 
g) O álcool em gel 70%, está disponível na entrada em locais estratégicos e de fácil 
acesso, para uso dos estudantes, trabalhadores e demais frequentadores que adentra-
rem as dependências do estabelecimento. 
h) Nos sanitários, haverá sabonete líquido, álcool em gel 70%, toalhas descartáveis de 
papel não reciclado.

03. Medidas Educativas
A adoção e o cumprimento das medidas de prevenção e controle para COVID-19 são de res-
ponsabilidade da UniFil / Colégio Londrinense, alunos, pais, trabalhadores e todos aqueles 
que frequentarem estes locais. Portanto, cartazes informativos serão colocados em pontos 
estratégicos para ressaltar a importância da conscientização de todos.



Além disso, este Protocolo estará disponível na página eletrônica da UniFil / Colégio Londri-
nense para ampla divulgação do mesmo. 
As equipes de Limpeza, Vigilância e Ponto Focal serão capacitadas de acordo com este Pro-
tocolo para cumprirmos a Resolução SESA e contribuirmos com ações visando prevenir, 
monitorar e controlar a COVID-19. 

Fonte de Pesquisa:

Resolução SESA Nº 632, de 05/05/2020

Resolução SESA Nº 735/2021, de 10/08/2021


