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1 Apresentação 

A pandemia da Covid-19 (novo Corona Vírus) tem trazido desafios imensos ao setor educacional, ao 
Brasil e ao mundo. O cenário sem precedentes exigiu rápida e inédita reação de políticos e gestores públicos 
de todos os países, que de maneira quase universal, optaram pelo fechamento provisório de escolas públicas 
e particulares. Diante disso, surgiu a necessidade de traçar estratégias para a continuidade das atividades de 
ensino na FAPAC/ITPAC PORTO, com a elaboração de um cronograma de reposição das aulas práticas e de 
um Protocolo de ação para o retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da COVID-19. 

 No Estado do Tocantins, o Decreto Nº 6.071 de 18 de março de 2020, em razão da pandemia da 
COVID-19, suspendeu, por prazo indeterminado, as atividades educacionais em estabelecimentos de ensino 
com sede no Estado do Tocantins, públicos ou privados, como escolas e universidades.  

 Imediatamente após a adoção das medidas de proteção relativas à pandemia do Coronavírus pelas 
autoridades governamentais, especialmente aquelas de restrição à continuidade de atividades presenciais, a 
FAPAC/ITPAC PORTO passou a executar uma série de iniciativas planejadas e organizadas, visando garantir a 
todos os profissionais e estudantes a continuidade dos trabalhos e o processo de aprendizagem com 
segurança e saúde. 

 O Governo Brasileiro, por meio do Ministério da Educação, editou as Portarias n° 343/2020 e 
345/2020, estabelecendo medidas a serem adotadas pelas Instituições de Educação Superior durante o 
período de ações emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela substituição das atividades 
presenciais, exceto os módulos de práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na 
modalidade de educação a distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão das atividades e 
readequação de seus calendários acadêmicos, com a reposição dos dias não cumpridos durante o período de 
suspensão. 

 Nesse contexto, a FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL implantou o REAR (Regime Especial de Atividades 
Remotas), em consonância com uma das possibilidades amparadas pela legislação acima, após rápido e 
minucioso levantamento das melhores opções disponíveis.  As atividades remotas (presença de forma virtual 
do professor na casa do aluno no horário exato da aula presencial ministrando aulas expositivas com slides, 
promovendo discussões sobre vídeos e textos, aplicando exercícios individuais, em grupo e atividades 
avaliativas) são perfeitamente válidas para as situações em que se pretenda resguardar a saúde pública, como 
se verifica do disposto no Decreto-Lei n° 1.044/1969, que estabelece a possibilidade de tratamento 
diferenciado, com regime de exercícios domiciliares em substituição à exigência de comparecimento às aulas. 

 Em total consonância com tais normativas, a FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL imediatamente passou 
a utilizar soluções de tecnologia que têm permitido a continuidade das atividades de ensino dos conteúdos 
teóricos, com manutenção da metodologia de ensino diferenciada adotada em seus cursos, além da 
possibilidade de interação síncrona (em tempo real) e assíncrona (gravação das aulas) entre professores e 
alunos. 

 Por outro lado, as atividades práticas, obrigatoriamente precisaram ser interrompidas em observância 
às restrições estabelecidas pelas autoridades de saúde pública.Diante disso, a Instituição elaborou o 
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cronograma de reposição de todas as atividades práticas não desenvolvidas no período de pandemia. 

 Nesse contexto, tendo em vista o cronograma de reposição, a FAPAC/ITPAC PORTO elaborou o 
Protocolo de Ação para o retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da COVID-19.Documento 
que apresenta ações acerca de questões relevantes a serem consideradas na futura reabertura da IES, para 
o retorno gradual dos alunos e colaboradores, com observância às normas de segurança necessárias para 
manter a saúde e bem-estar de todos. 

 Em pormenor, o Protocolo contempla a adequação dos espaços da Instituição, sendo reorganização 
das salas de aula, laboratórios de ensino, ambulatório e clínica odontológica; estratégias para limitação de 
pessoas; capacidade máxima em cada espaço, logística de disposição de mobílias com distanciamento 
permitido entre as carteiras, bancadas, estações; estratégia de retorno dos setores, estratégias e política de 
limpeza dos ambientes de ensino; controle de fluxo de pessoas nos espaços da IES; identificação dos 
colaboradores que pertencem ao grupo de risco; identificação de espaços que poderão ser readequados para 
atividades práticas de ensino; aquisição de Equipamentos de Proteção Individual(EPI) e outros equipamentos 
tais como: lava pés, termômetros infravermelhos, álcool em gel, microfones com mais alcance e ainda outras 
ações inerentes. 
 

Este Protocolo visa orientar toda comunidade acadêmica da FAPAC ITPAC-PORTO e poderá sofrer 
alterações à medida que novos conhecimentos sejam adquiridos e que o cenário epidemiológico da doença 
mude no país. 

 
 

 

1.1 Os objetivos deste Protocolo são: 

1- Traçar diretrizes, proporcionando um ambiente institucional mais seguro e saudável no contexto da 
pandemia; 

 
2- Orientar os procedimentos básicos a serem adotados para a manutenção das atividades do ITPAC-PORTO 
no período atual da pandemia, respeitando as individualidades de cada setor. 
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2 Orientações para Diretor, Coordenador e 
Gerente 

2.1 Suspender atividades, tais como seminários, congressos, aulas inaugurais, cerimônias e eventos 
em que esteja prevista grande concentração de pessoas; 

2.2 Cancelar viagens não essenciais (dentro do país e para o exterior) de docentes, discentes e 
técnicos administrativos até que o panorama se mostre mais seguro de acordo com as portarias do 
MEC deliberando a volta às aulas, salvo aquelas estritamente necessárias; 

2.3 Promover, facilitar e disponibilizar os materiais necessários para as ações educativas voltadas 
para o controle da COVID-19 em todos os setores da FAPAC/ITPAC-PORTO; 

2.4 Promover constante reforço nas ações de orientação, prevenção, etiquetas de contato e 
respiratória, além das medidas de higienização amplamente divulgadas; 

2.5 Estimular a realização de reuniões virtuais, por videoconferência, web conferência ou 
ferramentas similares do tipo a distância; 

2.6 Realizar as reuniões necessárias em ambientes bem arejados ou ao ar livre com distanciamento 
de 2m; 

2.7 Estimular o trabalho em horários alternativos e em escala. 
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3 Orientações para o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) 
 

3.1 Apoiar todos os setores em relação à efetivação de ações referentes a garantir ações que 
priorizem a saúde e a segurança dos trabalhadores e da comunidade acadêmica; 

3.2 Verificar junto ao Departamento de Recursos Humanos(RH), Comunicação e TI de Cursos on-line 
sobre o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s), higienização e formas de 
limpeza, contemplando todos os funcionários e comunidade acadêmica durante a quarentena; 

3.3 Realizar treinamento para os vigilantes da IES sobre manuseio e boas práticas para o uso do 
Termômetro Infravermelho; 

3.4 Criar um procedimento de AVISOS de segurança do trabalho em parceria com o setor de 
Comunicação; 

3.5 Criar um fluxograma de atendimento médico para os possíveis casos de suspeita de 
doenças,definindo regras de afastamento e isolamento; 

3.6 Cobrar e fiscalizar o uso dos EPIs; 

3.7 Controlar à entrega dos EPI’s; 

3.8 Registrar as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART’s) de cargo e função e as ART’s de 
Elaboração deste Protocolo de Contingência. 
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4 Orientações para o Núcleo de Apoio 
Psicológico (NAP) 
 

4.1 Criar um fluxograma de atendimento psicológico para os possíveis casos de suspeita de doenças.  

4.2 Ajustar, sempre que possível, atendimento on-line ou por acesso remoto à comunidade 
acadêmica e funcionários. 

4.3 Ajudar as coordenações com programas psicológicos para a comunidade acadêmica e servidores 
que estiverem em quarentena.  
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5 Orientações para o Núcleo de Apoio 
Pedagógico e Experiência ao Docente 
(NAPED) 
 

5.1 Criar um fluxograma de atendimento aos discentes e docentes para os possíveis casos de 
suspeita de doenças.  

5.2Ajustar, sempre que possível, atendimento on-line ou por acesso remoto, à comunidade 
acadêmica e docente. 

5.3 Ajudar as coordenações com programas de atendimento para a comunidade acadêmica e 
docentes que estiverem em quarentena.  
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6 Orientações para o Tecnologia da 
Informação (TI) 
 

6.1Receber para manutenção apenas equipamentos higienizados; 

6.2 Utilizar máscara, luvas, óculos e álcool em gel 70%; 

6.3Devolver aos usuários o material higienizado; 

6.4Ajustar, sempre que possível, o atendimento e a manutenção na sala do setor TI; 

6.5 Evitar sentar-se nas cadeiras e utilizar a mesa de outros setores ao exercer manutenção; 

6.6 Definir, quando for possível, atendimento por acesso remoto aos colaboradores ou 
departamentos que solicitarem auxílio. 
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7 Orientações para Compras e Suprimentos. 

 
7.1 Garantir a compra de máscaras, luvas de látex, álcool 70% em gel e líquido, hipoclorito 
de sódio, óculos de proteção, flanelas e lenços úmidos; 

7.2 Garantira compra de dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha,lixeira com 
tampa com acionamento por pedal e dispensadores com preparações alcoólicas para as mãos 
(álcool em gel 70%),disponibilizando-os em pontos de maior circulação,tais 
como:recepção,corredores de acessos às salas de aulas e lanchonete, de acordo com os setores; 
 
7.3 Realizar, quinzenalmente, previsão de compras de cada setor em relação aos materiais 
supracitados.  
 
7.4 Garantir a compra de 12 termômetros infravermelhos térmicos. 
 
7.5 Garantir a compra das pilhas e ou baterias dos termômetros térmicos. 
 
7.6 Contratar o serviço de dedetização para os prédios que estão com a dedetização vencida. 
 
7.7 Todos os gestores serão responsáveis pelos seus pedidos de compras para o seu setor, 
indicado neste protocolo. 
 
7.8 Na semana anterior de funcionamento da IES, contratar a limpeza de fossa de toda a IES; 
solicitar apoio do SESMT e Manutenção. 
 
7.9 Rever o contrato da coleta de resíduos hospitalares modificando-o para semanal, 
marcando a coleta sempre aos sábados. Solicitar apoio do SESMT e Manutenção. 
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8 Orientações para Manutenção 

 
8.1 Os trabalhos de limpeza na FAPAC/ITPACPORTO terão início no primeiro turno às 
6h,finalizando o último turno às 22h 30 de acordo forem desocupando as salas e os 
laboratórios; 
 
8.2A cada 3 horas deverá ser realizada a limpeza dos banheiros,principalmente quanto ao 
uso de álcool 70%,nas torneiras,válvulas de descargas e trincos/maçanetas de 
portas,seguindo os demais protocolos de higiene da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária(Anvisa); 
 
8.3 A cada término de aula, em salas de aula, laboratórios, Clínica Odontológica e 
ambulatório, abrir portas e janelas, para circulação de ar, enquanto será executado o item 
8.2; 
 
8.4A cada término de aula em salas de aula, laboratórios, Clínica Odontológica e ambulatório 
garantira realização da limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais 
espaços (cadeiras,mesas,aparelhos,bebedouros, corrimãos, microfones, fios e 
equipamentos).Preconiza-se a limpeza das superfícies, com detergente neutro,seguida de 
desinfecção(álcool70%ou hipoclorito de sódio a1%); 
 
8.5A cada término de aula ou troca de turno, retirar os resíduos dos coletores de lixo; 
 
8.6A cada 10 dias realizara limpeza dos filtros e telas do ar-condicionado, das salas 
escolhidas para ter aula, laboratórios, ambulatórios, Clínica Odontológica, Sala dos 
Professores e lanchonete; 
 
8.7Higienizar controles remotos e chaves a cada mudança de horário e ou troca de turno; 
 
8.8Verificara necessidade de terceirizar a lavanderia; 
 
8.9 Verificara necessidade de ajustar o quadro de horário e/ou aumentar o quadro de 
servidores dos serviços gerais, devido ao aumento de atividades durante o período das 
aulas.  
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9 Orientações para as coordenações 
9.0 Ajustar, sempre que possível, o regime das atividades acadêmicas de estudantes pertencentes 
ao grupo dos vulneráveis de forma a executá-las em domicílio; 

9.1 Ajustar o regime de atividades acadêmicas dos acadêmicos que comprovarem a necessidade 
de ficar em casa devido coabitarem com pessoas do grupo de vulneráveis, ou que tenham realizado 
recentes intervenções cirúrgicas; estejam realizando tratamento de saúde que cause diminuição 
da imunidade; transplantados e doentes crônicos, independentemente da faixa etária; 

9.2 Ajustar, sempre que possível, os horários das salas de aulas para que as turmas não se 
aglomerem nos corredores, com intervalos de 10min entre as turmas no mínimo; 

9.3 Quando a capacidade das salas for maior do que a capacidade máxima permitida e 
determinada pela IES, utilizar os espaços de convivência I e II, sempre respeitando os horários que 
estes locais tenham menor tempo de insolação; 

9.4 Atender os alunos exclusivamente on-line, telefone ou por acesso remoto; 

9.5 Todos os docentes devem utilizar os EPI’s:  máscaras, luvas e ter em mãos lenço com um frasco 
de Álcool em gel70%; 

9.6 O uso dos pincéis de quadro e apagadores serão entregues ao professor individualmente, 
cabe a ele o controle e o cuidado de utilizar e guardar no local corretamente. 
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10 Orientações para o RH e Posto Avançado 
10.1 Avaliar junto com o SESMT a suspensão ou não dos trabalhadores vulneráveis como: os 
idosos com mais de 60 anos, gestantes e pessoas portadoras de imunodeficiência ou doenças 
crônicas cardiovasculares, renais, pneumopatias, diabetes, câncer, entre outros ou que façam 
uso de medicação imunossupressora; 

10.2 Ajustar com os gestores, sempre que possível, o regime de trabalho dos funcionários 
pertencentes ao grupo dos vulneráveis de forma a executar suas atividades em domicílio; 

10.3 Ajustar com os gestores e o SESMT as condições do trabalho remoto para os servidores que 
comprovarem morar com pessoas do grupo de vulneráveis, ou que tenham realizado recentes 
intervenções cirúrgicas; estejam realizando tratamento de saúde que cause diminuição da 
imunidade,transplantados e doentes crônicos,independentemente da faixa etária; 

10.4Cancelar férias de docentes e técnicos administrativos quando considerados essenciais 
para o enfrentamento da pandemia. 
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11 Orientações para o Atendimento ao 
Público, Secretaria Acadêmica e 
Departamento Financeiro 

11.1 Todos os integrantes devem utilizar os EPI’s:  máscaras, luvas e ter em mãos lenço com um 
frasco de Álcool em gel 70%; 

11.1 Criar um fluxograma de atendimento aos discentes e docentes para os possíveis casos de 
suspeita de doenças; 

11.2Ajustar, sempre que possível, à comunidade acadêmica e docentes atendimentos on-line ou 
por acesso remoto; 

11.3 Ajudar as coordenações com programas de atendimento para a comunidade acadêmica e 
docentes que estiverem em quarentena. 
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12 Orientações para a Biblioteca 
12.1 Montar um sistema de entrega e recebimento de livro na entrada da biblioteca, com 
bancadas e regras de afastamento entre os usuários; 

12.2 Realizar a higienização dos livros para entrega e recebimento, utilizando sempre a 
prerrogativa de que o primeiro recebido será o primeiro a ser limpo; 

12.3 Receber somente empréstimos e devoluções, usando balcão de atendimento com espaço 
de distanciamento de 2m entre os integrantes; 

12.4 Instalar barreira de proteção nos balcões (painel de vidro ou acrílico) do guarda-volumes e 
atendimento para proteção entre colaboradores e usuários;  

12.5 Os integrantes que receberem e entregarem os livros devem utilizar os EPI’s:  máscaras, luvas 
e ter em mãos lenço com um frasco de Álcool em gel 70%; 

12.6 Criar um fluxograma de atendimento aos discentes e docentes para os possíveis casos de 
suspeita de doenças; 

12.7Ajustar, sempre que possível, à comunidade acadêmica e docentes atendimentos on-line ou 
por acesso remoto; 

12.8Proceder a suspensão de eventos e outros programas da biblioteca; 

12.9Realizar a Identificação digital, evitando contato com pertences dos usuários;  

12.1Instalar barreira de proteção nos balcões (painel de vidro ou acrílico);  

12.11Realizar marcações na fila com distância estabelecida de 2 metros entre os usuários; 

12.12Antes de atender o próximo usuário, os atendentes devem realizar a higienização do balcão 
e todos os equipamentos usados; 

12.13Empréstimos:Incentivar o aumento do número de renovação on-line ou ampliar o prazo de 
empréstimo para diminuir o fluxo de usuários na biblioteca;  

12.14Livros devolvidos: Ao recebê-los, o atendente colocará o livro no saco plástico transparente, 
lacrando em seguida, evitando assim algum tipo de disseminação do vírus. Os livros serão 
encaminhados para as devidas higienizações no processamento técnico, onde ficarão alguns dias 
sem contato.Após esse período serão seguidos os protocolos de higienização e limpeza dos livros 
para, posteriormente, serem liberados ao acervo; 

12.15Disponibilizar canais de comunicação da biblioteca, por meio do telefonepara tirar dúvidas, 
ou fornecer orientações sobre livros; realizar reservas de exemplares.Assim como para a 
confirmação de reservas e orientar sobre a disponibilidade de títulos na biblioteca, evitando 
aglomeração no atendimento; 

12.16Realizar o empréstimo da chave pelo sistema, evitar pegar o documento dos usuários; 
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12.17 Estabelecer as regras de limpeza e higienização no retomo da chave; 

12.18Salas de estudo: Apenas 01 pessoa por sala, pois o ambiente é pequeno, sem espaço para 
distanciamento.Sendo assim, as pessoas respiram muito perto uma das outras na sala de estudo 
em grupo, ou seja, essas 08 salas deverão funcionar como ambientes individuais. Dessa forma, 
pode-se estabelecer um tempo limite de utilização das salas (04 horas por dia para cada aluno); 

12.19 Sala individual:Realizar marcação para alternar as cabines,evitando proximidade;  

12.20 Laboratório de Informática: Realizar marcação para alternar os computadores que estão 
disponíveis para uso, evitando proximidade. 

 

ANDAR SUPERIOR: 

12.21 Afastar as mesas em uma distância de 2 metros entre elas.  Retirar as cadeiras, deixando 
apenas 02 por mesa, evitando proximidade; 

12.22 Cabine individual: Realizar marcação para alternar os locais que podem ser usados, 
priorizando o distanciamento; 

12.23 Poltronas: Afastá-las, deixando 2 metros de distanciamento uma da outra, cumprindo o 
distanciamento social; 

12.24 Retirar os seguintes itens do ambiente “Aconchego do Saber”:tapetes;almofadas; redes;pufs 
e cortinas. 
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13 Orientações para o atendimento no 
Ambulatório e Clínica Odontológica 

• Ao realizar o agendamento verificar se é possível atender pessoas vulneráveis como: os 
idosos com mais de 60 anos, gestantes e pessoas portadoras de imunodeficiência ou 
doenças crônicas cardiovasculares, renais, pneumopatias, diabetes, câncer, entre outros; 

• Todos os integrantes e discentes devem utilizar os EPI’s:  protetor facial, luvas, propés e 
ter em mãos lenço com um frasco de Álcool em gel 70%; 

• Realizar uma triagem antes da comunidade ser atendida,verificando sintomas, 
especialmente febre e/ou sintomas gripais; 

• Criar um fluxograma de atendimento aos possíveis casos de suspeita identificados na 
triagem. Caso não seja uma emergência, orientá-los e encaminhá-los à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e/ou domicílio; 

• É proibido o atendimento às pessoas que estiverem em quarentena; 

• Ajustar, sempre que possível, os horários dos atendimentos para que as turmas não se 
encontrem nos corredores. Estes intervalos são recomendados, no mínimo, 10 minutos 
entre as turmas; 

• Respeitar a capacidade máxima determinada de pessoas por sala, incluindo os pacientes. 

• 14.5 Adquirir tapetes antimicrobianos para utilização nas portas de entradas e saídas. 

 
                      13. 1 AMBULATÓRIO ESCOLA 

As aulas no Ambulatório Escola voltaram desde o dia 27/04/2020, com as práticas do 
internato. Nesse momento, foi solicitado através da diretoria do ITPAC – Porto a necessidade 
de acolher no ambulatório um grupo de enfermeiros que iriam fazer a triagem para a COVID -
19.  

E isso vem trazendo uma tranquilidade muito grande aos pacientes, médicos e internos, 
pois os mesmos fazem uma triagem específica para o COVID-19 ainda na recepção do 
Ambulatório, liberando para consulta aqueles pacientes que não apresentarem nenhum sinal 
ou sintoma característico do CORONAVÍRUS.  Foi elaborado um fluxograma de atendimento 
levando em consideração possíveis casos suspeitos da COVID 19.Esse instrumento foi baseado 
em fluxogramas, em documentos relacionados ao tema a nível municipal, estadual e federal. 

A instituição está trabalhando e elaborando o Fluxograma do Ambulatório ITPAC Porto 
baseado no: 

Protocolo de contenção do Coronavírus elaborado pela AFYA (001 -Colaboradores 
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Administrativo, 002 - Professores, 003- Alunos, 004 Time da Limpeza); 

Protocolo de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID -19; 

Boletim Epidemiológico do Estado do Tocantins; 

Protocolo de Contingência Municipal para Infecção Humana pela COVID -19, versão 2.0; 

Fluxograma da Atenção Básica do Município de Porto Nacional; 

Fluxograma da UPA do Município de Porto Nacional. 

Medidas que foram adotadas para o retorno das aulas no Ambulatório: 

• NO ATO DO AGENDAMENTO: 

Ao ligar para o paciente para agendamento, os colaboradores já orientam que o mesmo deve 
vir para consulta protegido usando máscara, pois, no translado para o ITPAC, corre o risco de 
se contaminar.  

• RECEPÇÃO E TRIAGEM:  

Assistência e cuidados: 

 Os colaboradores do Ambulatório trabalham com os EPI’s necessários para a preservação da 
saúde dos mesmos e dos pacientes; 

 O paciente é admitido e encaminhado para triagem da COVID -19; 

A triagem é realizada pautando-se no fluxograma do Ambulatório Escola ITPAC Porto, no qual 
está descrito as orientações e condicionantes para os encaminhamentos de pacientes 
suspeitos de estarem coma COVID 19; 

Há uma sala especial,reservada para isolamento de pacientes suspeitos da COVID -19, onde 
esse irá permanecer até que sejam formalizados a notificação e o seu encaminhamento para 
a Unidade de Saúde pactuada, de acordo a classificação do paciente em caso leve, moderado 
ou grave; 

Caso o paciente não apresente sintomas para a COVID -19, ele fica aguardando a hora da 
consulta em acentos identificados, para manter o distanciamento preconizado; 

Para a volta dos demais períodos, ampliar-se-á o local de espera do Ambulatório, colocando 
cadeiras para os pacientes aguardarem a consulta no corredor que dá acesso a entrada do 
Ambulatório; 

  O número de salas para consultas médicas, também serão aumentadas, devendo ser 
montados alguns consultórios no espaço da biblioteca e ou salas de aulas da IES; 

É obrigatório o uso do protetor facial no Ambulatório. 
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• FLUXOGRAMA DO AMBULATÓRIO DO ITPAC – PORTO 

 

Sinalização nas cadeiras para manter o distanciamento e identificação da sala específica para 
atender pacientes com sinais e sintomas da COVID -19. 
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•     SALAS DE AULA DO AMBULATÓRIO 

Em todas as salas foram colocados EPI’s necessários, além do Protocolo de Contenção do 
Coronavírus elaborado pela AFYA (001 -Colaboradores Administrativo, 002 - Professores, 003- 
Alunos, 004 Time da Limpeza).Para um atendimento de segurança são reabastecidos 
periodicamente. 
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• BANHEIROS 

O vaporizador de dentro do banheiro, usado para secagem das mãos, foi substituído pelo 
papel, com o intuito de não haver proliferação do vírus. 

  

• COLABORADORES DA LIMPEZA 

Foram orientados quanto ao uso de EPI´s: Protetor Facial, avental, luva e bota, além de 
aumentarem o cuidado na hora de higienizar os banheiros.  
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• FORMULÁRIO E FICHAS UTILIZADAS  
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FICHA ATENDIMENTO TRIAGEM COVID-19 
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         13.2 CLÍNICA ODONTOLÓGICA E PRÉ-CLÍNICA 

• PRÉ-CLÍNICA 

13.2.1 A lotação do Laboratório pré-clínico é de 24 alunos. Sugere-se a redução para metade 
do número de alunos no período de divisão de turmas A-B, para acesso em horários distintos. 
Exemplo: Turma A – 8h 30 às 10h 10 – Lotação 12 alunos e Turma B – 10h 20 às 12h – Lotação 
12 alunos.  

13.2.2 Os alunos deverão utilizar todos EPI’s já solicitados na lista de materiais como: gorro, 
máscara cirúrgica, pano ou N95, óculos de proteção, jalecos de pano ou descartáveis e propés. 
Além do mais, é necessário a instalação de dispensor álcool gel 70% ao acesso central do 
laboratório e aquisição de face shield(protetores faciais) para os professores. 

13.2.3 As bancadas serão descontaminadas com álcool 70% a cada troca de turma. O 
laboratório possuiu exaustores que ficarão acionados em todo o período de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo Layout da bancada pré-clinica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

13.2.4 A lotação da Clínica Odontológica é de 38 cadeiras odontológicas. Sugere-se o 
atendimento individual sem formação de duplas. No entanto, períodos acima de 38 alunos há 
necessidade de criação de turmas A-B a fim de reduzir o fluxo de alunos/pacientes, professores 
no interior da Clínica Odontológica. 

13.2.5 É primordial a construção de vestiário masculino e feminino para bloquear a saída dos 
alunos com os scrub’s(pijamas cirúrgicos) nas alamedas da faculdade e nas ruas. O aluno 
deverá trocar toda a paramentação ao entrar e sair do ambiente da clínica. 



 

  

28  

13.2.6 Há necessidade da instalação de 2(dois) exaustores em cada ala da clínica. 

13.2.7Dispensores de Álcool em gel 70% deverão ser instalados nos corredores de acesso à 
Clínica Odontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novo Layout da bancada pré-clínica 
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13.2.8Os colaboradores dos setores atuarão com distanciamento, já para os funcionários que 
mesclam seus horários no período matutino será necessário flexibilização dos horários para 
impedir aglomeração na troca de horários. 

• Laboratório Pré-Clínico 

Atuação de1(um) colaborador que atue em horário comercial.  

• Central de Esterilização 

Atuação de 2(duas) colaboradoras que mesclam seus horários no período matutino, vespertino 
e noturno. Cada período é composto por 1(uma) colaboradora atuante.  

• Recepção 

Atuação de 4(quatro) colaboradores que mesclam seus horários a fim de atender as demandas. 
Cada período é composto por 2(dois) colaboradores no período vespertino, oferecendo maior 
risco,uma vez que os 4(quatro) colaboradores passam algumas horas juntos até chegar o 
horário da troca horários.  

• Clínica Odontológica 

Atuação de2(dois) colaboradores que mesclam seus horários no período matutino, vespertino 
e noturno. Cada período é composto por 1(um) colaborador atuante, somente no período da 
tarde é feita a troca das colaboradoras. Médio risco - estratégia será o distanciamento. 

• Radiologia 

Atuação de 1(um) colaborador que trabalha em horário alternado.  
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14 Orientações para os Laboratórios. 
14.1 Ao realizar o agendamento dos laboratórios, respeitar a capacidade máxima determinada 
de pessoas por laboratório, incluindo o professor, técnico em laboratório e discentes; 

14.2 Disponibilizar os EPI’s na frente de cada Laboratório em um espaço acessível aos alunos e 
discentes:  máscaras, luvas, frasco de Álcool em gel 70%,gorro e propés; 

14.3 Disponibilizar recipiente para descarte dos EPI’s   na frente de cada Laboratório; 

 14.4 Todos os integrantes e discentes devem utilizar os EPI’s:  máscaras, luvas e ter em mãos 
lenço com um frasco de Álcool em gel 70%; 

14.5É proibidaa frequência nos ambientes da IES de docentes que estiverem em quarentena; 

14.6 Ajustar, sempre que possível, os horários dos atendimentos para que as turmas não se 
aglomerem nos corredores. Estes intervalos são recomendados no mínimo de 10minutos entre 
as turmas; 

14.7Adquirir tapetes antimicrobianos para utilização nas portas de entradas e saídas; 

14.8 Estabelecer regras de distanciamento dos Técnicos dentro da sala de repouso; 

14.9 Fixar, juntamente com o mapa de risco na porta de cada Laboratório, o protocolo de 
segurança como: capacidade de alunos por laboratório; a obrigatoriedade do uso dos  EPI’s ao 
adentrar no laboratório e a forma correta de descartá-los ao sair. 
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14.1 LABORATÓRIO DE ENSINO DA SAÚDE  

 

PROTOCOLO DE AÇÃO COVID-19 - RETORNO DAS  AULAS 

Laboratórios 
Area total                   

(m²) 

Quant. 

Alunos 

Cursos Disciplina Observação 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar I 

- Agressão e 

Defesa 

82,03 8 Medicina 
Enfermagem 

SOI - Sistema Orgânico 
Integrado V 
Microbiologia Clínica 
Clínica Cirúrgica 
Microbiologia  
Parasito 

As disciplinas de Clínica Cirúrgica variam entre 17 a 15 alunos.Podem ser 

adequadas em outro espaço, devido ao laboratório não atender o espaçamento 

necessário.Isso, dependendo do modelo de aula a ser ministrada, nesse caso será 

necessário ser repassado pelo professor o cronograma de aula para que seja 

analisado essa adequação. Caso não seja remanejado será necessário dividir o 

número de alunos por práticas. 

As disciplinas de SOI, Parasito e Microbiologia são disciplinas com uma média de 

20 a 25 alunos por turma, conforme a metragem comporta apenas 8 alunos por 

prática, sendo dois alunos em um lado da bancada e quatro alunos nas bancadas dos 

microscópios.Entretanto, são disciplinas que não podem ser ministradas em outro 

espaço, visto que se tratam de práticas em que se realizam experimentos, precisando, 

portanto, da estrutura existente no Laboratório, como os bico de bucen. 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar - 

Laboratório de 

Habilidades I 

31,56 4 Enfermagem 
Medicina 

Fundamentos 
Habilidades e Atitudes 
Médicas  

As Disciplinas de Habilidades e Atitudes Médica ministradas nesse Laboratório 

varia entre 4 a 10 alunos por prática, podendo se adequar em outro local com todo 

material/equipamentos necessários para acontecer as aulas normalmente, mantendo 

o espaçamento necessário para segurança de todos.Dependendo, porém, do modelo 

de aula a ser ministrada. Nesse caso, será necessário que o professor repasse o 

cronograma de aula para que seja analisada a possibilidade dessa adequação. Caso 

não seja remanejado, será necessário dividir o número de alunos por práticas. 

O mesmo acontece para a Disciplina de Fundamentos do Curso de Enfermagem. 

Exceto, a disciplina de RAM ministrada pelo prof. Breno Coimbra que pela 
quantidade de alunos matriculados na prática atende à quantidade que o 
Laboratório suporta. 
 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar - 

Laboratório de 

Habilidades II 

44,54 5 Medicina 
Enfermagem 

Habilidades Médicas 
Clínica cirúrgica 
Fundamentos  
Semiologia 

As disciplinas de Habilidades e Atitudes Médica ministradas nesse Laboratório 

varia entre 5 a 10 alunos por turma, porém é um Laboratório que comporta apenas 

5 alunos por prática, podendo se adequar em outro local, com todo 

material/equipamentos necessários para acontecer as aulas normalmente, mantendo  

o espaçamento necessário para segurança de todos. Dependendo, porém, do modelo 

de aula a ser ministrada. Nesse caso, será necessário que o professor repasse o 

cronograma de aula para que seja analisada a possibilidade dessa adequação. 
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O mesmo acontece para a Disciplina de Fundamentos e Semiologia do Curso de 

Enfermagem. 

Sala de 

Simulação de 

Emergência UTI 

8,01 1 Medicina 

 

Manequim Simam Para utilizar a Sala de Simulação de emergência UTI onde temos o Boneco Simam, 

é possível adentrar conforme a metragem,1 aluno e professor por vez, após ser 

reservada. 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar - 

Morfologia 

Microscópica 

80,00 9 Medicina 
Enfermagem 
Odontologia 

SOI - Sistema Orgânico 
Integrado I;II 
Histologia e Embriologia 
Citologia e Histologia 

As Disciplinas de SOI I e II são turmas entre 25 a 30 alunos, porém podendo se 

adequar em outro local que possa ter o espaçamento necessário, pois o Laboratório 

só comporta 9 alunos por prática, sendo 1 aluno por bancada.Caso contrário, caso 

não seja remanejado será necessário dividir o número de alunos por práticas. 

O mesmo acontece para a Disciplina de Histologia e Embriologia do Curso de 

Odontologia e Citologia e Histologia do Curso de Enfermagem. 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar - 

Laboratório de 

Habilidades III 

Sala de Aula 

79,04 16 Medicina 
Enfermagem 

Habilidades e Atitudes 
Médicas I;II;III IV 

 

As Disciplinas de HAM II; III;IV; são turmas entre 5 a 16 alunos por prática, 

porém conforme metragem da sala podemos manter no laboratório. 

 

Multidisciplinar - 

Laboratório de 

Habilidades III- 

Sala de 

Discussão I 

12,07 2 Medicina 
Enfermagem 

Habilidades e Atitudes 
Médicas IV 
Habilidades e Atitudes 
Médicas V 
Habilidades e Atitudes 
Médicas III 

Habilidades e Atitudes Médicas II 
SAE Fundamentos 

As Salas de discussão possuem capacidade para 10 alunos, porém, podemos 

adequar em outro local que possa ter o espaçamento necessário, pois a sala 

comporta apenas 2 alunos por práticas. 

Multidisciplinar - 

Laboratório de 

Habilidades III 

Sala de 

Discussão II 

13,47 2 Medicina 
Enfermagem 

Habilidades e Atitudes 
MédicasI;II;III; IV 
SAE Fundamentos 

As Salas de discussão possuem capacidade para 10 alunos, porém, podemos 

adequar em outro local que possa ter o espaçamento necessário, pois a Sala 

comporta apenas 2 alunos por práticas. 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar - 

Laboratório de 

Habilidades IV 

52,20 6 Medicina 
Enfermagem 

RAM - Habilidades e Atitudes 
Médicas 
SOI -Sistema Orgânicos 
Integrados Semiologia 

As Disciplinas de RAM e SOI são turmas entre 5 a 22 alunos, porém é necessário o 

remanejamento para outra sala que possa ter o espaçamento necessário, pois o 

Laboratório só comporta 6 alunos por prática. Exceto: 

• A disciplina de RAM ministrada pelo professor Frederico 3P, pois 
conforme o número de matriculados são 6; 

• RAM ministrada pelo professor João Felipe 5p, visto que conforme o 
número de matriculados são 6; 

• RAM com o professor Vinicius Bessa 5P, visto que conforme o número de 
matriculados são 5; 
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Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar 

III- Morfologia 

Macroscópica 

(Peças Sintética) 

80,04 10 Medicina 
Enfermagem 
Odontologia 

RAM - Habilidades e Atitudes 
Médicas 
Anatomia Cabeça e Pescoço 
Clinica cirúrgica 

 
 

As Disciplinas de RAM, Anatomia, Cabeça e Pescoço e Clínica Cirúrgica são 

turmas entre 5 a 27 alunos,podendo se adequar em outro local, com todo 

material/equipamentos necessários para acontecer as aulas normalmente, pois o 

Laboratório só comporta 10 alunos por prática. Exceto: 

• A disciplina de RAM ministrada pelo professor João Felipe 5P, pois 
conforme o número de matriculados são 5 na P8 ;7 na P5 7 alunos e 6 P6; 

 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar 

IV- Morfologia 

Macroscópica 

(Peças 

Orgânicas) 

72, 03 15 Medicina 
Enfermagem 

 

SOI -Sistema Orgânicos 
Integrados I;II;III,IV 
Anatomia 

 

As Disciplinas de SOI e Anatomia são turmas entre 19 a 30 alunos , porém é 

necessário dividir o número de alunos por práticas, pois o Laboratório só comporta 

15 alunos por práticas, por se tratar de  um Laboratório especifico, não conseguimos 

estruturar as aulas em outro espaço, pois precisa da  estrutura existente no 

Laboratório, como o uso dos cadáveres. 

 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar 

V- Sistemas 

Orgânicos 

Integrados 

88,12 6 Medicina 
Enfermagem 

 

SOI -Sistema Orgânicos 
Integrados I;II;II;IV 
Bioquímica 

 

As disciplinas de SOI e Bioquímica são disciplinas com uma média de 19 a 25 

alunos por turma, conforme a metragem comporta apenas 6 alunos, sendo dois 

alunos em um lado da bancada, devido ao distanciamento ser menor que dois metros; 

há a possibilidade de mais dois alunos nas bancadas da lateral. Trata-se de 

disciplinas que não conseguem ser ministradas em outro espaço, pois são práticas 

que fazem experimentos e precisam da estrutura existente no Laboratório, como os 

bico de busen. 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar 

VI – Técnicas 

Cirúrgicas e 

Cirurgia 

Experimental  

69,15 6 Medicina Clínica Cirúrgica As disciplinas de Clínica Cirúrgica são disciplinas com uma média de 12 a 14 alunos 

por turma, conforme a metragem comporta apenas 6 alunos dentro do Laboratório. 

Porém, são disciplinas que não podem ser ministradas em outro espaço, pois são 

práticas onde precisa da estrutura existente no Laboratório, como as pias 

apropriadas. Nesse caso é preciso dividir o número de alunos por prática. 

 

Laboratório de 

Ensino 

Multidisciplinar - 

Química e 

Saneamento 

73,98 6 Agronomia Microbiologia Agrícola A disciplina de Microbiologia Agrícola são disciplinas com 30 alunos por turma, 

conforme a metragem comporta apenas 6 alunos dentro do Laboratório. Entretanto, 

tratam-se de disciplinas que não podem ser ministradas em outro espaço, pois são 

práticas que fazem experimentos que precisam da estrutura existente no Laboratório, 

como as pias apropriadas. Nesse caso é preciso dividir o número de alunos por 

prática. 
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 Para atender à proposta acima em relação à organização das aulas práticas para semestre 2020/1, no contexto da Pandemia da Covid -19, será realizada a   
seguinte adequação: 

• O Curso de Medicina realizará as aulas práticas quando retornar as atividades nos Laboratórios. Dessa forma, os acadêmicos não passarão por transição para 

salas de aulas. Será ofertado um cronograma de horários extras.  

• As práticas do Curso de Enfermagem serão remanejadas para as salas de aula atendendo o distanciamento de 2m. 

 

14.2  LABORATÓRIODE ENGENHARIA  

14.2.1 Os laboratórios do ensino: Química e Saneamento, Física e Elétrica, Solos, Materiais, Recursos Hídricos atendem cursos de Agronomia, 
Engenharia Civil e Medicina. Os laboratórios terão as quantidades de alunos limitadas e ainda poderão funcionar como sala de aula de suporte, 
conforme tabela ilustrativa abaixo. 

 

Laboratório 
Quantidade 

Alunos  
Observação 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA E SANEAMENTO  6 Atende os cursos de Medicina e Agronomia  

LABORATÓRIO DE FÍSCA E ELÉTRICA  6 Atende os cursos de Engenharia Civil e Agronomia  

LABORATÓRIO DE SOLOS  8 Apenas dois alunos por bancada  

LABORATÓRIO DE MATERIAIS  12 
Atende os cursos de Engenharia Civil e Agronomia. Pode 
funcionar como sala de aula de suporte. 

LABORATÓRIO DE RECURSOS HIDRÍCOS  4 Atende os cursos de Engenharia Civil, Agronomia e arquitetura 
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15 Orientações para o departamento de  
comunicação. 

15.1 Criar campanhas de higienização; 

15.2 Apoiar todos os setores e comunidade acadêmica na divulgação das medidas de segurança 
contra a Covid-19; 

15.3 Verificar junto com os setores: RH, SESMT e TI,a possibilidade da oferta de Cursos on-line 
durante o período da quarentena,sobre o uso dos EPI’s, higienização e formas de limpeza, 
contemplando todos os funcionários e comunidade acadêmica; 

15.4 Criar um procedimento de AVISOS de segurança do trabalho junto com o setor SESMT; 

15.5 Divulgar o fluxograma de atendimento médico para os possíveis casos de suspeita de doenças; 

15.6 Todos os integrantes devem utilizar os EPI’s:  máscaras, luvas, e ter em mãos lenço com um 
frasco de Álcool em gel 70%; 

15.7Divulgar este Protocolo de contingência nas mídias sociais e no site, disponibilizando uma cópia 
em todos os setores. 

15.8 Criar um Protocolo de Comunicação eficaz da Instituição para o público, usando meios de 
informações on-line. 
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16 Orientações para a Coordenação de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão – COPPEX 

16.1 Realizar reuniões semanais on-line para repasses do andamento do setor e deliberações; 
preferência para atendimento e recebimento de documentos, como relatórios,de forma 
online. 

Cada 

integrante do setor ficará em um local específico, conforme ilustra o quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Retorno do setor CoPPEx 

Equipe Função Estratégia de retorno (locação) 

Larissa Jácome Barros 
Silvestre Coordenadora 

Setor NINTER desenvolvendo as atividades 
dos dois setores (CoPPEX e NINTER). 

Isabela Maciel dos Santos  Secretária 
Sala interna da CoPPEX desenvolvendo 
atividades da CoPPEX e CEP. 

Michelly Pereira dos Santos 
Assistente de 
Coordenação 

Computador externo da CoPPEx localizado 
próximo à Sala de Reunião. 
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17 Orientações para o Núcleo de 
Internacionalização – NINTER e para o 
Núcleo de Inovação Tecnológicas NIT/ 
PEQUITEC 

 

17.1 A primeira sala irá funcionar como uma recepção, que dá acesso à sala do NINTER e NIT / 
PEQUITEC, esta poderá ser usada para atender ao público mantendo o distanciamento 
preconizados e for necessário, tendo como prioridade o atendimento on-line; 

17.2 A disposição das pessoas será da seguinte forma: coordenadores ficarão nas sala do NINTER 
e NIT / PEQUITEC e os acadêmicos/docentes na sala de recepção, mantendo-se a porta 
aberta para  facilitara comunicação; 

17.3Com relação aos acadêmicos bolsistas e voluntários, será elaborada uma escala de 
revezamento dos horários, a fim de evitar os horários em comum; 

17.4 Reuniões semanais on-line entre coordenação, bolsista e voluntário, para repasses do 
andamento do setor e deliberações;  

17.5 Preferência para atendimento on-line e recebimento de documentos no formato digital. 
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18 Orientações para a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) 

 

18.1 Apoiar todos os setores e comunidade acadêmica na divulgação das medidas de segurança 
contra a Covid-19; 

18.2 Apoiar na divulgação do programa para os alunos e/ou responsáveis; 

18.3 Manter o espaçamento social de 2m entre os participantes na sala da CPA; 

18.4 Atender os alunos e professores exclusivamente on-line, telefone ou por acesso remoto; 

18.5 Receber documentos apenas no formato digitalizado via e-mail; 

18.6 Ao averiguar situações nas dependências, todos os integrantes devem utilizar os EPI’s:  
máscaras, luvas e ter em mãos lenço com um frasco de Álcool em gel 70%. 
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19  Orientações para Terceiros 

 

19.1 Certificar se houve capacitação de todos os terceirizados envolvidos dentro e fora do 
ITPAC-PORTO; 

 
19.2 Estabelecer critérios de avaliação permanente da qualidade e eficácia dos serviços 
prestados, respeitadas as questões contratuais e estimulando os aspectos colaborativos de 
ambas as partes. 

 
19.3 Orientar as empresas contratadas quanto à necessidade de disponibilização em 
quantidade suficiente de álcool em gel na concentração de 70% para a higienização das mãos 
e álcool líquido na mesma concentração para uso eventual necessário, além de máscaras de 
proteção. 
 
19.4 Projetar e executar os lava-pés para entradas dos Laboratórios, Ambulatórios e Clínica 
Odontológica. 
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20 Orientações individuais a todos 
 

Todos devem adotar as medidas individuais de prevenção e proteção: 
 
20.1 Lavar correta e frequentemente as mãos com água e sabão (Anexo); 

 
20.2 Higienizar com álcool 70% sempre que não for possível a lavagem das mãos e após tocar 
superfícies ou objetos que tragam risco, como: maçanetas das portas, corrimãos ,botões de 
elevador, relógio de ponto eletrônico e após o uso de meios de transportes,entre outros; 

 
20.3 Limpar com freqüência as superfícies e os equipamentos de contato: teclado, mouse, 
bancadas, balcões, mesas, telefones, entre outros; 

 

20.4 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como escovas de dente, toalhas, copos e talheres; 
 

20.5 Fazer uso de garrafas individuais para o consumo de água, evitando o contato direto da boca 
com as torneiras dos bebedouros; 

 

20.6 Evitar a prática de cumprimentar com aperto de mãos ou beijos; 
 

20.7 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros; 
 

20.8 Buscar sempre que possível o afastamento entre as mesas de no mínimo 2m, de modo a 
aumentar a distância entre as pessoas (colegas, atendentes e atendidos); manter o ambiente arejado 
e com as janelas e portas abertas quando possível; 

 

20.9 Promover o distanciamento social de 2m, não permanecendo em locais com aglomerações 
e fechados, sem que isso seja de absoluta necessidade. 

 
20.10 Evitar, na medida do possível, viagens ou deslocamentos que não sejam estritamente 
necessários, mesmo para municípios vizinhos; 

 
20.11 Após o retorno de viagens de outras cidades, estados e países, comunicar o fato por e-mail 
à chefia imediata ou, no caso de discentes, ao coordenador do curso. Nessas situações, 
recomenda-se manter as atividades a distância por 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 
retorno, ou até que um diagnóstico descarte a ocorrência da doença. A comprovação documental 
da viagem é de natureza 
obrigatóriaedeveráserfeitajuntoàchefiaimediataouàcoordenaçãodecurso. 
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21 Orientações para os casos de pessoas suspeitas 
de infecção pelo novo Coronavírus 

 
Em casos de febre, sintomas respiratórios (coriza, tosse, dor de garganta, ou dificuldades para 
respirar), mialgia ou diarreia, siga os seguintes passos: 

 

 

1º - Não compareça ao ITPAC-PORTO até que os sintomas 

regridam,independentemente do tipo de vínculo que você tenha; 

2º - Avise por e-mail aos gestores imediatos se servidor, e se for aluno, 
comunique ao Coordenador do Curso ao qual esteja vinculado; 

 
3º - Procure atendimento na rede de assistência básica pública (UPA) ou 
privada de saúde (PA). Ligue para o (63) 9254-9792 e siga as orientações; 

 
4º - Garanta a comprovação pelo médico do setor de saúde para futura 
comprovação junto ao RH ou Coordenação de Curso; 

 
5º - Utilize o telefone 136 e o aplicativo disponibilizado pelo Ministério da 
Saúde (Corona vírus-SUS) para encontrar uma unidade de saúde mais próxima 
de sua residência, em caso de necessidade e como ferramenta preliminar de 
identificação de sintomas suspeitos; 
 
6º - No caso de sinais/sintomas que suspeite resfriado/síndrome gripal como: 
 
  - FEBRE; 
  - CORIZA; 
  - CALAFRIOS; 
  - DOR DE GARGANTA; 
  - PERDA DO OLFATO (ANOSMIA); 
  - DOR NO CORPO/MÚSCULOS (MIALGIA); 
  - FALTA DE AR OU DIFICULDADE PARA RESPIRAR; 
  - DIARREIA. 
 
7º-O colaborador não deve ir trabalhar e deve entrar em contato com seu 
líder/supervisor. Entrará em observação por 48h. Neste período o serviço de saúde 
manterá contato por telefone e definirá conforme a suspeita ou não a necessidade 
de quarentena de 14 dias; 
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8º-Uma vez em quarentena, o colaborador só retorna ao estabelecimento de 
trabalho após 14 dias, sendo os últimos 07 dias assintomático; 
 
9º -Caso um familiar do mesmo domicílio apresentar algum sinal/sintoma 
mencionado acima, o colaborador também não deve ir ao local de trabalho e deve 
comunicar seu líder/supervisor. Entrará em observação por 48h. Neste período, o 
serviço de saúde manterá contato por telefone e definirá conforme a suspeita ou 
não a necessidade de quarentena de 14 dias; 
 
10º -Se durante a quarentena de 14 dias, algum familiar apresentar os 
sinais/sintomas mencionados anteriormente, o colaborador deve informar o 
líder/supervisor e uma nova quarentena será definida a partir dos sintomas do 
familiar.  
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22 Considerações Finais 
Este Protocolo de contingência poderá sofrer alterações e complementações em novas versões 
conforme a mudança do cenário epidemiológico da COVID-19. 
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Anexo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplique uma quantidade suficiente de preparação 
alcoólicaemumamãoemformadeconchaparacobrir 

todas as superfícies dasmãos 

Friccione as palmas das 
mãos entre si 

 
 
 
 
 
 
 

 

Friccione a palma direita con- 
tra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e 
vice-versa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Friccione o polegar esquerdo, 

com o auxílio da palma da 
mão direita, utilizando-se 

de movimento circular 
e vice-versa 

Friccione a palma das mãos 
entre si com os dedos 

entrelaçados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Friccione as polpas digitais 

eunhasdamãodireitacontra 
a palma da mão esquerda, 

fazendo um movimento 
circular e vice-versa 

Friccione o dorso dos dedos 
de uma mão com a palma da 

mão oposta, segurando os 
dedos,comummovimentode 

vai-e-vem evice-versa 

 
 
 
 
 
 
 

Quando estiverem secas, 
suas mãos estarão seguras 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5077%3Ahigienizacao-corre-
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segurandoosdedos,commoviment
e 

 
 

Anexo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molhe as mãoscomágua Apliquenapalmadamãoquantidade 
suficientedesabonetelíquidopara 
cobrirtodasassuperfíciesdasmãos 

Ensaboe as palmas das mãos 
friccionando-as entre si 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esfregue o polegar esquerdo, com 
o auxílio da palma da mão direita, 

utilizando-sedemovimentocirculare 
vice-versa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seque as mãos com papel 
toalha descartável 

 
Friccione as polpas digitais e unhas 

damãodireitacontraapalmadamão 
esquerda,fazendomovimentocircular 

e vice-versa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nocasodetorneirascomcontato 
manualparafechamento,sempre 

utilize papeltoalha 

 
Enxague bem as mãos 

com água 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agora, suas mãos 
estão seguras 

Esfregueapalmadamão 
esquerdaentrelaçandoos 

dedos evice-versa 

Entrelace os dedos e friccione 
os espaços interdigitais 

mão com a palma da mão oposta, 
s o 

de vai-e-vem evice-versa 

Esfregueodorsodosdedosdeuma 
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