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1. APRESENTAÇÃO 

A retomada das atividades presenciais exige um planejamento de como serão as ações 

nos diversos setores que compõem a nossa Instituição. Esse tipo de planejamento 

considera, principalmente, a segurança (saúde) emocional e física dos nossos discentes, 

docentes, colaboradores e familiares. 

 

1.1. Objetivos  

Informar o planejamento (protocolo especial) para o retorno das atividades presenciais -  

UNIPTAN. 

2. PROTOCOLO DE SAÚDE  

Destaca-se 

 Conscientização e capacitação dos colaboradores e estudantes quanto às 

medidas de prevenção e segurança quanto à transmissão do COVID 19, inclusive no que 

se refere ao trajeto de suas residências até o Uniptan e também no retorno; 

 Treinamento para todos os colaboradores de acordo com os regulamentos de 

biossegurança; 

 Distribuição de máscaras, onde o uso será obrigatório em todo ambiente 

institucional, ao longo do trajeto até o UNIPTAN e de retorno à residência. Ressaltamos 

que a máscara é de uso individual e sua troca se faz necessária no momento que estiver 

úmida, tenha máscara reserva na bolsa. A máscara deve cobrir por completo a boca e o 

nariz, é necessário ser justa para que não haja espaços entre o rosto e a máscara. 

Enquanto estiver usando a máscara, evite tocá-la. Ao tossir ou espirrar, permaneça com 

a máscara. Remova a máscara pelas alças ou elásticos laterais.  Ao chegar em casa faça 

higienização, coloque sua máscara de tecido de molho, por pelo menos 30 minutos, em 

solução composta por 1 parte de água sanitária e 50 partes de água potável (Ex.: 10 ml 

de água sanitária para 500 ml de água potável). Após, lave a máscara com água e sabão 

e enxague em água correte. Deixe secar bem. Então, passe com ferro quente e guarde-a 

em saco plástico limpo até a próxima utilização caso seja de tecido. Permaneça com ela 

no saco plástico, até fazer a troca no momento correto. Lembre-se que a eficácia da 

máscara é de duas horas, leve sempre uma sacola para guardar a suja. Ao fazer a troca 

lembre-se de lavar as mãos com água e sabão. 

 



 

 

4 
 

 

 Mantenha distância de pelo menos 1,5 metro das outras pessoas. Infelizmente o 

contato físico ainda não é permitido, é um ato de preservar sua saúde e do outro.  

 Higienize suas mãos constantemente, lavando-as com água e sabão. Na 

impossibilidade, higienize-as com álcool 70%. 

 Evite passar as mãos no rosto, especialmente nos olhos, colocar as mãos na boca, 

cabelos ou barbas. 

 Copos, pratos, talheres e outros utensílios são pessoais e não devem ser 

compartilhados. 

  Traga sua garrafinha para ser utilizada em nossos bebedouros, meio de 

prevenção e sustentabilidade. 

 Caso necessite utilizar o transporte coletivo, evite horários de maior fluxo de 

pessoas. 

 Será realizada diariamente e por tempo indeterminado na entrada da Instituição 

aferição da temperatura corporal de todas as pessoas que ingressarem. Se a temperatura 

corporal estiver acima de 37,9oC, a pessoa será orientada a retornar à sua residência e a 

consultar um médico.   

 Ao chegar ou sair do UNIPTAN, limpe os pés com a solução química disponibilizada 

nas masseiras em pontos de acesso à Instituição. 

  A entrada será liberada caso as mesmas sigam todas as orientações deste 

protocolo.  

 

 

Como acreditamos que Gente é tudo para a gente, essas medidas serão adotadas com o 

objetivo de preservar o bem-estar e saúde de todos os demais indivíduos que se 

encontrarem na Instituição e retornarão para seus lares, cuide de quem você ama, a 

começar de você. 
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2.1  Sanitização do ambiente institucional 
 

 Limpeza intensa em todos ambientes institucionais. 

 Limpeza das salas de aula e laboratórios logo após sua utilização por uma turma.  

 Higienização com álcool 70% de ambientes com maior fluxo de pessoas. Atenção 

especial à desinfecção de maçanetas, corrimãos e similares. 

 Limpeza de pisos, mesas e carteiras com água sanitária. 

 Desinfecção de paredes de copas, banheiros e ambientes similares através do 

borrifamento de água com hipoclorito de sódio, à altura mínima de 1,80m. 

  É recomenda a retirada de pufes, tapetes, vasos, entre outras peças de 

decoração, diminuindo a existência de superfícies que possam, potencialmente, 

acumular partículas contaminadas. 

 O uso de ventilação natural deve ocorrer sempre que possível! As janelas devem 

permanecer abertas e o ar condicionado desligado (exceto quando a sala não possua 

janelas). 

 O ar condicionado será utilizado APENAS em ambientes que exigem refrigeração, 

como CPD e laboratórios específicos.  

 Uso de relógio de ponto: distanciamento mínimo de 1,5m ao incluir a digital e 
disponibilizar álcool gel para limpeza dos dedos. 

 O uso de equipamento de proteção individual é indispensável para os 

colaboradores de serviços gerais e manutenção. 

 

3. PROTOCOLO PEDAGÓGICO 

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Fisioterapia 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição, Pedagogia e Psicologia terminarão o 

período letivo de acordo com o calendário regular ON-LINE no CANVAS (acrescidas as 

reposições dos dias paralisados em função da implementação das atividades remotas) e, 

dessa maneira, não necessitarão de protocolo especial para retorno das atividades 

presenciais.  
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3.1. CURSO DE MEDICINA 

As atividades educacionais do curso de Medicina a serem repostas devido ao recesso 

provocado pela COVID-19 perfazem o total de 15 AULAS PRÁTICAS em todas as unidades 

curriculares do curso. Elas serão repostas no prazo de 8-9 semanas, de acordo com a 

disponibilidade dos docentes e dos cenários de prática, após a retomada das atividades. 

Exceção para as disciplinas de MÉTODOS DE ESTUDO E PESQUISA I, MÉTODOS DE ESTUDO 

E PESQUISA II, TCC I, II e III e algumas eletivas, cujo conteúdo teórico-prático já foi 

contemplado durante o afastamento. 

1) Protocolo para aulas práticas do eixo de Sistemas Orgânicos Integrados  

(1º ao 5º período): laboratórios de anatomia, fisiologia, histologia, genética, embriologia, 

bioquímica, parasitologia, microbiologia e imunologia nas dependências do UNIPTAN 

Uso de EPIs, número de alunos, vestimentas, distância entre alunos e demais exigências 

contidas no PROTOCOLO DE USO DOS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE SAÚDE, disponível 

posteriormente neste documento. 

 

2) Protocolo para as aulas práticas de Habilidades e Atitudes Médicas I, II, VI e VII: 

laboratórios de habilidades e simulação nas dependências do UNIPTAN 

Uso de EPIs, número de alunos, vestimentas, distância entre alunos e demais exigências 

contidas no PROTOCOLO DE USO DOS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE SAÚDE, disponível 

posteriormente neste documento. 

 

3) Protocolo para as aulas práticas do eixo de IESC e MFC nas dependências da Rede 

de Atenção Básica do município de São João del-Rei e entorno 

As aulas práticas de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (Matriz 2018) e de Medicina 

de Família e Comunidade (Matriz 2017) ocorrem no âmbito das Unidades Básicas de 

Saúde/ESF do município de SJDR e entorno. Para a realização dessas atividades, os 

professores responsáveis e os alunos deverão observar os seguintes procedimentos: 

A) Os professores e os trabalhadores de saúde parceiros do UNIPTAN nos cenários 

de prática (UBS, domicílio, território) NÃO PODERÃO recrutar pacientes sintomáticos 

respiratórios ou com síndrome gripal para o atendimento em conjunto com os alunos; 
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B) Suspensão de todas as atividades em grupos operativos ou em instituições onde possa 

haver aglomeração de pessoas (creches, escolas, asilos, auditórios e similares);  

C) Atendimento a pacientes por meio de consultas individuais ou visitas domiciliares 

condicionadas à autorização da autoridade sanitária e da SMS/SJDR, por meio dos 

gestores locais das Unidades, devendo obedecer ao fluxo proposto pelo Ministério da 

Saúde para o uso de EPIs entre os profissionais de saúde da Atenção Básica em Saúde, a 

seguir. 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA A APS – MINISTÉRIO 
DA SAÚDE 
 

Pacientes: 
 

• Oferecer máscaras cirúrgicas para todas as pessoas com sintomas respiratórios ao  

entrarem na Unidade Básica de Saúde (UBS) /Unidade de Saúde da Família (USF).  

Não é necessário que a pessoa com sintoma respiratório tenha histórico de viagem ou 

suspeita de Covid-19 para já colocar a máscara cirúrgica; 

• Orientar uso correto da máscara cirúrgica (cobrir boca e nariz). 

 
Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e acadêmicos de Medicina: 
 

• Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar-condicionado 

ou ventilador desligado; 

• Usar máscara cirúrgica para o atendimento ao usuário. A máscara N95/PFF2 somente 

está indicada nos procedimentos que podem gerar aerossóis (como coleta de swab nasal, 

nebulização, broncoscopia, aspiração de paciente intubado, entre outros) 

OBS.:  Técnica asséptica: retirar a máscara puxando pelo elástico ou tiras, cuidando para 
que não haja o contato com a superfície externa; 
• Evitar tocar olhos, nariz e boca; 
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel 70%, seguindo os 5 

momentos (1. Antes do contato com o paciente, 2. Antes da realização de procedimento; 

3. Após risco de exposição a fluidos biológicos; 4. Após contato com o paciente e; 5. Após 

contato com objetos tocados pelo paciente). 

• Realizar limpeza e desinfecção com álcool 70% de equipamentos utilizados para 

avaliação do paciente (estetoscópio, termômetro, etc.) e superfícies (mesa do 

consultório, maçaneta, etc.). 
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• Solicitar ao profissional de higienização a troca do lixo contaminado quando atingir dois 

terços da capacidade de armazenamento do saco de lixo infectante ou ao final do período 

de trabalho. 

Orientações gerais de segurança e o Uso de EPI: 
 

• Utilizar calçado fechado durante o expediente de trabalho; 

• Retirar os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios, colares, brincos, etc.); 

• Realizar descarte da máscara cirúrgica sempre que tiver suja ou úmida; 

• Não reutilizar máscara cirúrgica; 

• Orientar que a roupa utilizada pelo profissional de saúde seja lavada separadamente 

das demais roupas da casa; 

• Realizar o controle ambiental: realizar desinfecção de superfície com álcool líquido 70% 

nas superfícies em que o usuário teve contato direto ou indiretamente; 

• Realizar assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados para o exame físico 

(estetoscópio, termômetro, entre outros). 

Obs.: quando, por indisponibilidade de horário alternativo da parte das UBS ou por 

motivo de força maior, a reposição das aulas ocorrer nas dependências do UNIPTAN, 

serão observados os mesmos procedimentos e cuidados para atividades teóricas em 

pequenos grupos, a saber: (1) lavagem e higienização de mãos antes e após a aula, (2) 

distância mínima de 1 metro entre os presentes, (3) uso de máscara. 

 

4) Protocolo para as aulas práticas de Habilidades e Atitudes Médicas III-V 

(Semiologia) nas dependências da Santa Casa de São João del-Rei 

 

4.1 FLUXO PARA O ACESSO À SANTA CASA 

- O acesso dos alunos e professores deverá ser realizado pela Portaria Principal, evitando-

se a passagem pelo setor de entrada dos pacientes sintomáticos respiratórios e/ou com 

suspeita de COVID-19, localizado na entrada lateral do hospital. 

 

4.2 FLUXO PARA A ABORDAGEM DE PACIENTES INTERNADOS 

- Os pacientes a serem atendidos/visitados pelos alunos nas enfermarias devem ser 

abordados com antecedência pelo professor para fins de verificação de que não se trata 

de sintomático respiratório; 

- As visitas aos leitos deverão ser realizadas com o mínimo de estudantes possível, no 

máximo em duplas, além do professor; 

- Alunos e professores deverão utilizar máscara cirúrgica, observando as normas quanto 

ao descarte e retirada (retirar a máscara puxando pelo elástico ou tiras, cuidando para 

que não haja o contato com a superfície externa); 
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- Alunos e professores deverão obedecer ao fluxo de utilização de EPIs e de visitas aos 

leitos definidos pelo Hospital. 

 

5) Protocolo para as aulas práticas de ambulatórios (Saúde da Criança e Adolescente, 

Saúde do Idoso, Saúde Mental e Saúde da Mulher) nas dependências do CEM e do HNSM 

(se disponível) 

 

5.1 FLUXO PARA MARCAÇÃO DE PACIENTES 

- A marcação de pacientes, mesmo em caso de retorno, deverá obedecer ao intervalo de 

tempo necessário para que não ocorra aglomeração de pacientes nos corredores e salas 

de espera. 

 

5.1 PROCEDIMENTOS COMUNS A TODOS OS FREQUENTADORES DO CEM E DA ALA DE 

CONSULTÓRIOS DO HNSM (se disponível), INCLUINDO: COLABOARADORES, PACIENTES E 

FAMILIARES, DISCENTES E DOCENTES 

 

 Lavagem das mãos (água e sabão, antes de entrar e após sair do 

consultório/banheiro); 

 Utilizar álcool em gel na concentração de 70% nos ambientes de trabalho onde 

não for possível a higienização das mãos com água e sabão; 

 Utilizar soluções de hipoclorito de sódio (água sanitária) 0,1% para auxiliar na 

desinfecção de pisos, solas de sapato, ou outros necessários;  

 Utilizar toalhas de papel descartável; 

 Aumentar o rigor e frequência de limpeza de áreas comuns, como salas de aula, 

anfiteatros, salas de espera, banheiros e outros; 

 Ampliar a frequência de limpeza adequada do piso, corrimão, maçaneta, 

banheiros e demais superfícies de contato com álcool 70% ou solução de água sanitária; 

 Reforçar as medidas de etiqueta respiratória; 

 Orientar a respeito da utilização de EPI ao adentrar na clínica; 

 Evitar contato próximo com pessoas que apresentam infecções respiratórias; 

 Orientar os gestores e funcionários a manterem os vidros, portas e janelas 

abertas, mantendo os ambientes ventilados. Não ligar o ar condicionado; 

 Orientar manter distância mínima de 1 metro entre um indivíduo e outro; 
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 Salientar a recomendação de não uso de unhas longas, esmaltadas e/ou postiças, 

maquiagem, reforçando também que não deverão ser utilizados adornos (relógios, 

pulseiras); 

 Os itens de uso compartilhado devem ser higienizados com álcool 70% após cada 

utilização. 

3.2. CURSO DE ODONTOLOGIA 

• Os protocolos de atendimento ainda poderão sofrer alterações de acordo com 

orientações sobre o número de atendimentos. 

• Atualmente possuímos duas clínicas, sendo uma delas com 10 equipo e a outra 

com 9; 

• Realizamos uma projeção de reposição das práticas interrompidas no período 

remoto de ensino e projetamos a necessidade de 9 semanas para reposição. Ressaltamos 

que o número está calculado para atendimentos em trios e nos protocolos antigos de 

atendimento; 

• Neste planejamento, consideramos que os alunos terão as aulas práticas nos 3 

turnos (manhã, tarde e noite); 

• Se ocorrerem mudanças no protocolo de atendimento, a reposição das práticas 

em novos protocolos de distanciamento e com a estrutura que possuímos, mesmo que 

trabalhando em trios, esse período de reposição poderá aumentar significativamente. 

Alguns procedimentos são comuns a todos os integrantes da equipe odontológica, 

pacientes e comunidade. Dentre eles podemos citar: 

 Lavagem das mãos (lave as mãos com água e sabão com muita frequência); 

 Utilizar álcool em gel na concentração de 70% nos ambientes de trabalho onde 

não for possível a higienização das mãos com água e sabão; 

 Utilizar soluções de hipoclorito de sódio (água sanitária) 0,1% para auxiliar na 

desinfecção de pisos, solas de sapato, ou outros necessários;  

 Utilizar toalhas de papel descartável; 
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 Aumentar o rigor e frequência de limpeza de áreas comuns, como salas de aula, 

anfiteatros, salas de espera, banheiros e outros; 

 Ampliar a frequência de limpeza adequada do piso, corrimão, maçaneta, 

banheiros e demais superfícies de contato com álcool 70% ou solução de água sanitária; 

 Reforçar as medidas de etiqueta respiratória; 

 Orientar a respeito da utilização de EPI ao adentrar na clínica; 

 Evitar contato próximo com pessoas que apresentam infecções respiratórias; 

 Orientar os gestores e funcionários a manterem os vidros, portas e janelas 

abertas, mantendo os ambientes ventilados. Não ligar o ar condicionado; 

 Orientar manter distância mínima de 1 metro entre um indivíduo e outro. 

Providenciar cadeiras para as salas de espera ou orientar marcação de número limitado de 

pessoas ou aguardar em fila, fora do CEM, até poderem ser direcionados para a clínica.  

 Salientar a recomendação de não uso de unhas longas, esmaltadas e/ou postiças, 

maquiagem, reforçando também que não deverão ser utilizados adornos (relógios, 

pulseiras); 

 É recomendado aos funcionários, alunos, professores e pacientes do sexo 

masculino que raspem suas barbas e bigodes com barbeador, uma vez que a barba 

prejudica a eficiência de vedação das máscaras N95. 

 Os itens de uso compartilhado devem ser higienizados após cada utilização com 

álcool 70%. 

PRÉ-ATENDIMENTO 
 

Marcação de pacientes 

Todos os pacientes marcados devem ter suas consultas confirmadas com antecedência 

de 24h. Na hipótese de o paciente não comparecer à consulta, não haverá marcação de 

outro em caráter de urgência. Durante as confirmações dos atendimentos, oriente que 

pacientes com sintomas típicos de COVID 19 (febre, tosse seca, espirros e dificuldade de 

respirar) NÃO devem comparecer à consulta. 
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Sala de espera 

Na antessala (área de transição), antes de adentrar, os pacientes devem manter uma 

distância mínima de 1 (um) metro. O ideal é o paciente não estar junto de acompanhantes, 

exceção de casos estritamente necessários, e chegar no horário marcado, sem atrasos ou 

adiantamentos. É importante que os pacientes não fiquem aglomerados na sala de 

espera. Oriente o paciente que ele deve estar com máscara no deslocamento até o CEM, 

permanecer com a máscara na sala de espera e voltar a usá-la após o atendimento. A 

máscara só deve ser removida durante o atendimento odontológico. 

O acesso à clínica pelos elevadores fica suspenso, uma vez que o ambiente confinado e 

com muita proximidade é contraindicado. O acesso prioritário deve ser pelas escadas. 

Garantir que pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (SARS-

CoV-2) ou outra infecção respiratória não fiquem esperando atendimento entre os outros 

pacientes. Identifique um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes 

sintomáticos em espera fiquem afastados e com fácil acesso a suprimentos de higiene  

respiratória e higiene das mãos. Estes pacientes devem permanecer nessa área separada 

até́ a consulta. 

Área de transição 

Somente os pacientes terão acesso ao terceiro andar, onde acontecem os atendimentos 

odontológicos. Antes de adentrar na clínica, os pacientes devem passar por uma área 

delimitada de transição, para reduzir a infecção cruzada da clínica e para a clínica.  

Os alunos, professores e funcionários só deverão entrar no ambiente da clínica 

devidamente paramentados e após a passagem pela zona de transição. 
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Figura 1. Área de transição nos arredores da clínica. 

 

 

Realizar a DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES criteriosamente, antes de cada atendimento 

clínico e/ou cirúrgico, com Hipoclorito de Sódio a 0,1% ou Peroxido de Hidrogênio a 0,5% 

e álcool a 70%. Todas as superfícies tocadas deverão ser desinfetadas, usar barreiras de 

proteção que devem ser trocadas a cada paciente.  

 

PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA 

Higienização das mãos 

Faça higiene das mãos por 20 segundos com água e sabão, antes e depois do contato 

com qualquer pessoa ou após tocar em qualquer superfície. Há um Procedimento 

Operacional Padrão de Lavagem das mãos disponível no CEM. 

Realize a higienização das mãos antes e após cada um dos atendimentos. 
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EPI 

Uso do EPI obrigatório da equipe odontológica: gorro, protetor ocular, máscara N95, 

máscara tipo shield, jaleco/capote cirúrgico descartável, luvas descartáveis, sapatos 

fechados e propés. O uso de EPI deve ser restrito ao interior das clínicas. Não se deve 

circular pelos ambientes internos e descontaminados utilizando as mesmas peças de EPI 

utilizadas em atendimentos. 

A máscara N95 deve ser utilizada constantemente, pois o atendimento odontológico 

fornece um ambiente em que há constante geração de aerossóis. Devido ao aumento da 

demanda causada pela emergência de saúde pública da COVID- 19, as máscaras de 

proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) poderão, excepcionalmente, ser usadas 

por período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, 

desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional e que sejam seguidas, minimamente, 

as recomendações abaixo: 

- Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2 ou equivalente, se 

houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face 

shield), pois este equipamento protegerá a máscara de contato com as gotículas 

expelidas pelo paciente. 

- Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou 

equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida.  

Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos devem ser imediatamente 

descartadas. 

- Se não for possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da máscara à face 

do usuário (teste positivo e negativo de vedação da máscara à face), a máscara deverá 

ser descartada imediatamente. 

A máscara removida pode ser acondicionada de forma a mantê-lá integra, limpa e seca 

para o próximo uso. Para isso, pode ser utilizado um saco ou envelope de papel, 

embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente 

fechadas. Os elásticos da máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem 

contaminados e de modo a facilitarem a retirada da máscara da embalagem.  

 

 



 

 

15 
 

Importante: Se no processo de remoção da máscara houver contaminação da parte 

interna, ela deverá ser descartada imediatamente. 

Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional 

responsável pela assistência, devendo, imediatamente após o uso sofrer limpeza e 

posterior desinfecção com álcool liquido a 70% (quando o material for compatível), 

hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante. 

Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e 

sabão/detergente e, só́ depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção. 

O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em 

procedimentos que podem gerar aerossóis. Deve ser de material descartável e removido 

após o uso. O seu descarte deve ser como resíduo infectante. 

O capote ou avental (gramatura mínima de 30g/m2) deve ser utilizado para evitar a 

contaminação da pele e roupa do profissional. 

O profissional deve avaliar a necessidade do uso de capote ou avental impermeável 

(estrutura impermeável e gramatura mínima de 50 g/m2) a depender do quadro clínico 

do paciente (vômitos, diarreia, hipersecreção orotraqueal, sangramento, etc). 

O capote ou avental deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura 

posterior. Além disso, deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, 

hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e  

resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração 

Bacteriológica - BFE), além de permitir a execução de atividades com conforto e estar 

disponível em vários tamanhos. A gramatura indicada para o avental ou capote utilizado 

em serviços de saúde é de no mínimo 30g/m2 e, no caso de ser impermeável, a gramatura 

mínima deve ser de 50 g/m2. 

A parlamentação deverá ocorrer antes da área de risco biológico, na área de transição, 

devendo seguir os seguintes passos: 

 Higienização das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70 %; 

 Vestir avental descartável; 

 Higienizar as mãos; 
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 Vestir Máscara N95 ou PFF2; 

 Óculos de proteção; 

 Touca; 

 Higienização das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70 

%; 

 Luvas de procedimento. 

Ao término do atendimento, remover a paramentação clínica e/ou cirúrgica, prevenindo 

quaisquer vias e tipos de contaminação, antes da área delimitada de transição. 

Reforçar, continuamente, aos profissionais, as boas práticas para retirada de EPIs – não 

tocar a superfície externa da máscara nem do avental, retirando-os pela parte interna. A 

retirada deve obedecer a sequência: 

 Retirar luvas de procedimentos e descartar em lixo infectante (saco de cor 

branca); 

 Higienizar as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70 %; 

 Retirar avental descartável; 

 Higienizar as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70 %; 

 Retirar a touca; 

 Higienizar as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70 %; 

 Retirar óculos – colocar no recipiente para posterior limpeza; 

 Higienizar as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70 %;  

 Retirar a máscara N95 (segurando pelo elástico e sem tocar a parte interna); 

 Higienizar as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70 %; 

 Calçar luvas de procedimentos e realizar limpeza dos óculos; 

O descarte dos EPIs deve ser feito em lixo infectado (saco de cor branca). 

Lave as mãos com água e sabão por 20 segundos após cada atendimento e após a 

remoção dos EPIs. Em seguida lave o rosto com água e sabão por 20 segundos. 
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Esterilização 

TODOS os instrumentais devem estar devidamente esterilizados, incluindo as peças de 

mão, alta rotação, baixa rotação, contra ângulo e peça reta em autoclave. Lembrar que 

para a boa conservação dos motores, todos devem ser lubrificados antes de passarem 

pelo processo de esterilização. 

ATENDIMENTOS 

A assistência odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), pela alta carga viral presente nas vias aéreas superiores e 

devido à grande possibilidade de exposição aos materiais biológicos, proporcionado pela 

geração de aerossóis durante os procedimentos. Segundo publicação da Associação 

Dentária Americana (ADA - update 19 de março de 2020), 1em tempos de surto de  

COVID-19, os procedimentos odontológicos devem se restringir aos emergenciais (que 

representam risco de morte), os quais são citados: sangramento descontrolado; celulite 

facial ou bactéria difusa em partes moles, infecção intraoral ou extraoral, com inchaço  

que potencialmente comprometa a via aérea do paciente; e trauma envolvendo ossos 

faciais, com potencial comprometimento das vias aéreas do paciente 

A suspensão temporária de procedimentos eletivos e funcionamento dos serviços apenas 

para casos de emergência/urgência (Quadro 1) é uma estratégia recomendada, que pode  

ser adotada em situações de pandemia para diminuir circulação de pessoas e reduzir 

procedimentos que possam gerar aerossóis e, consequentemente, transmissão. 

A urgência de um procedimento, em tempos de COVID-19, deve ser uma decisão baseada 

em julgamento clínico e ser tomada caso a caso. Sugere-se que o profissional se baseie 

na classificação apresentada no Quadro 1. 

 

 

                                                
1 (Http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/nota+técnica+n+04-2020+gvims-ggtes-
anvisa/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28). 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/nota+técnica+n+04-2020+gvims-ggtes-anvisa/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/nota+técnica+n+04-2020+gvims-ggtes-anvisa/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
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Emergências Urgências 

(situações que potencializam o risco 

de morte do paciente) 

(situações que determinam prioridade para o 
atendimento, mas não potencializam o risco 

de morte do paciente) 

 Sangramentos não 
controlados  
 Celulites ou infecções 
bacterianas difusas, com aumento de 
volume (edema) de localização 
intraoral ou extraoral, e potencial 
risco de comprometimento da via 
aérea do paciente.  
 Traumatismo envolvendo os 
ossos da face, com potencial 
comprometimento da via aérea do 
paciente.  

 Dor odontogênica aguda (Pulpite).  
 Pericoronarite  
 Alveolite  
 Abscessos dentários ou periodontais.  
 Fratura dentária que resulta em dor 
ou trauma de tecidos moles bucais.  
 Necessidade de tratamento 
odontológico prévio a procedimento médico 
crítico.  
 Cimentação de coroas ou próteses 
fixas  
 Biópsias  
 Ajustes de órteses e próteses que 
estejam causando dor, comprometendo a 
função mastigatória.  
 Finalização de tratamento ou troca de 
medicação intracanal.  
 Remoção de lesões de cárie extensas 
ou restaurações que estejam causando dor.  

 Tratamento de necroses teciduais.  
 Mucosites  
 Trauma dentário com avulsão ou 
luxação  

 
 

Durante o atendimento, evite tocar no rosto. Realizar a anamnese habitual acrescida das 

seguintes perguntas: 
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Figura 2. Perguntas a serem acrescidas anteriormente a cada consulta. 

  
(Fonte: http://cromg.org.br/wp-

content/uploads/2020/03/CORONA_VIRUS_CROMG.pdf) 

Uso de isolamento absoluto sempre que possível, diminuindo assim a área de contato e 

de aerossóis. 

Solicitar ao paciente bochechos com peróxido de hidrogênio a 1% antes de cada 

atendimento (Covid-19 é vulnerável à oxidação). A indicação do uso de agentes de 

oxidação é exclusivamente para pré-procedimento, não é recomendado o uso contínuo 

desse produto pelo paciente. O bochecho pré-procedimento (15mL da solução por 30  

segundos), realizado pelo paciente, somente deve ocorrer se ele estiver consciente, 

orientado e contactuante. A utilização de agentes oxidantes, como o peróxido de 

hidrogênio, está sendo recomendada na expectativa de se obter redução de carga viral,  

prévia aos procedimentos odontológicos, já que estudos recentes demonstraram a sua 

eficácia no combate ao vírus SARS-CoV-2 e por serem colutórios já utilizados pela  

Odontologia. É importante ressaltar que não há na literatura até́ o momento, outro 

agente antimicrobiano que demonstre ação comprovada e que possa ser aplicado nas  

estruturas bucais. A Povidona apresenta comprovadamente um maior risco de eventos 

alérgicos. A menor concentração disponível no mercado é do peroxido de hidrogênio 3%, 

e as auxiliares de saúde bucal devem ser informadas em tempo hábil para definir a melhor 

maneira de viabilizar a formulação de 0,5% a 1%. 

Minimizar a produção de aerossol. Faça sucção constante de saliva. Evite utilizar seringa 

tríplice na sua forma de névoa/spray. Prefira secar com algodão ou gaze. 
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Preferir radiografias extraorais, como Raio X panorâmico ou Tomografia 

Computadorizada (com feixe cônico) ao Raio X intraoral para a redução do estímulo à 

salivação e tosse. 

Deve ser realizada a aspiração contínua da saliva residual e, se possível com sistema de 

sucção de alta potência (bomba a vácuo). A limpeza das mangueiras que compõem o 

sistema de sucção deve ser realizada ao término de cada atendimento, com desinfetante 

à base de cloro na concentração de 2500mg de cloro por litro de água. 

Sempre que possível, recomenda-se utilizar dispositivos manuais, como escavadores de 

dentina, para remoção de lesões cariosa (evitar canetas de alta e baixa rotação) e curetas 

periodontais para raspagem periodontal. Preferir técnicas químico-mecânicas se 

necessário. 

Não utilizar aparelhos que gerem aerossóis como jato de bicarbonato e ultrassom. 

Em casos de pulpite irreversível sintomática (DOR), preferir expor a polpa por meio de 

remoção químico-mecânica do tecido acometido e, se possível, com isolamento absoluto 

e aspiração contínua. 

Para pacientes com contusão de tecidos moles faciais, realizar o desbridamento; 

enxaguar a ferida lentamente com soro fisiológico; secar com aspirador cirúrgico ou gaze, 

para evitar a pulverização. 

Sempre que possível, dê preferência às suturas com fio absorvível. 

Casos de lesões bucais e maxilofaciais, com potencial risco de morte, devem ser 

admitidos em hospital, imediatamente. 
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FLUXOGRAMA DE TRIAGEM 

 
Fonte: Elaborado pelo Coordenador do Curso (Calil, 2020) 
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A coordenação do curso de Odontologia e a diretoria clínica Odontológica do Centro de 

Especialidades Médicas e Odontológicas – CEM permanecem em constante análise das 

novas diretrizes nacionais e mundiais empregadas para o atual cenário de pandemia. 

Entendemos que diversas adaptações deverão ser realizadas para o restabelecimento das 

práticas Odontológicas no atendimento aos pacientes e estamos trabalhando para que 

as atividades aconteçam da forma mais segura possível para todos os alunos, pacientes 

e funcionários envolvidos. 

3.3. CURSO DE ENFERMAGEM 

A reposição das aulas práticas de laboratório do curso de Enfermagem será realizada no 

prazo de 6 semanas, de acordo com cada disciplina. As disciplinas que terão reposição 

são: Anatomia, Técnicas básicas de enfermagem, Saúde da criança e do adolescente, 

Saúde da mulher e do recém-nascido.  

Disciplina de anatomia: Será realizada no laboratório de anatomia. Todos os cuidados 

serão realizados de acordo com as orientações do Protocolo Geral e da Coordenação de 

laboratórios. Serão repostas 6 aulas práticas de anatomia. 

Disciplina de Técnicas básicas de enfermagem: Será realizada no laboratório de 

Habilidades. Todos os cuidados serão realizados de acordo com as orientações do 

Protocolo Geral e da Coordenação de laboratórios. Serão repostas 10 aulas práticas de 

Técnicas básicas de enfermagem. 

Disciplina de Saúde da criança e do adolescente: Será realizado no laboratório de 

Habilidades. Todos os cuidados serão realizados de acordo com as orientações do 

Protocolo Geral e da Coordenação de laboratórios. Serão repostas 4 aulas práticas de 

Técnicas básicas de enfermagem. 

Disciplina de Saúde da mulher e do recém-nascido: Será realizado no laboratório de 

Habilidades. Todos os cuidados serão realizados de acordo com as orientações do 

Protocolo Geral e da Coordenação de laboratórios. Serão repostas 5 aulas práticas de 

Técnicas básicas de enfermagem. 

Estação de aprendizado e Estágio Supervisionado I: A disciplina de Estação de aprendizado 

(3º, 5º e 7º períodos) possui um total de 40 horas. O Estágio Supervisionado I possui um 

total de 200 horas. Realizaremos de 1 a 2 encontros semanais para discussão de casos 

clínicos, de acordo com cada período. Estes encontros serão de 2 horas on line com seu 

supervisor e de 1 hora de estudo em casa.  Totalizando de 3 a 6 horas semanais,  
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12 ou 24 horas/mês. Também será realizado o uso de simulação realística através de 

vídeos didáticos. 

A ideia do retorno do aluno para o campo de estágio surgiu a partir de uma conversa com 

a coordenadora Aline da faculdade UniRedentor e com a troca de ideias de boas práticas 

realizadas em outras IES. É importante destacar que aguardaremos o aval da AFYA e da 

Reitoria do Uniptan confirmando que poderemos realizar o retorno dessa maneira. 

Foi realizada uma pesquisa com os alunos sobre a cidade em que residem para a 

possibilidade de realizarem o estágio na ESF da sua própria cidade, a partir daí faremos 

um contato com o gestor da atenção primária local para realizarmos um convênio com a 

nossa instituição. O estágio será realizado em cidades vizinhas, onde não há notificação 

do COVID 19. A supervisora de estágio estará com os alunos nessas cidades.  

Para a realização dessas atividades, os professores responsáveis e os alunos deverão 

observar os seguintes procedimentos: 

A) As supervisoras nos cenários de prática (UBS, domicílio, território) não poderão 

recrutar pacientes sintomáticos respiratórios ou com síndrome gripal para o atendimento 

em conjunto com os alunos; 

B) Suspensão de todas as atividades em grupos operativos ou em instituições onde possa 

haver aglomeração de pessoas (creches, escolas, asilos, auditórios e similares);  

C) Atendimento a pacientes por meio de consultas individuais ou visitas domiciliares 

condicionado à autorização da autoridade sanitária, por meio dos gestores locais das 

Unidades, devendo obedecer ao fluxo proposto pelo Ministério da Saúde para o uso de 

EPIs entre os profissionais de saúde da Atenção Básica em Saúde. 

Orientações:  

 Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar-

condicionado ou ventilador desligado; 

 Usar máscara cirúrgica para o atendimento ao usuário. A máscara N95/PFF2 

somente está indicada nos procedimentos que podem gerar aerossóis (como coleta de 

swab nasal, nebulização, broncoscopia, aspiração de paciente intubado, entre outros) 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca; 

 Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel 70%, seguindo 

os 5 momentos (1. Antes do contato com o paciente, 2. Antes da realização de  
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 Procedimento; 3. Após risco de exposição a fluidos biológicos; 4. Após contato 

com o paciente e; 5. Após contato com objetos tocados pelo paciente). 

 Realizar limpeza e desinfecção com álcool 70% de equipamentos utilizados para 

avaliação do paciente (estetoscópio, termômetro, etc.) e superfícies (mesa do 

consultório, maçaneta, etc.). 

 Solicitar ao profissional de higienização a troca do lixo contaminado quando 

atingir dois terços da capacidade de armazenamento do saco de lixo infectante ou ao 

final do período de trabalho. 

4. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 

Nos casos em que a busca presencial por informações for indispensável, deverão ser 

respeitadas as regras de distanciamento entre indivíduos, demarcação de espaço para 

formação de fila de espera, evitando ao máximo aglomeração de pessoas. Faz-se 

importante, antes de se deslocar até o setor, telefonar para verificar a ocorrência de 

atendimento presencial, pois em função da situação de pandemia poderão haver 

alterações de horários e atendimento exclusivamente por meio remoto, alguns setores 

estarão atendendo com hora marcada pelas secretárias de cursos. Os atendimentos dos 

setores Administrativos que serão realizados presencialmente, se faz necessário favor 

adotar todas as medidas de prevenção previstas por este protocolo, que deverá ser 

respeitado pelos diferentes segmentos da comunidade acadêmica, assim como por 

terceiros. Ressalta-se a importância que antes do manuseio de documentos físicos a serem 

recebidos ou entregues à outra pessoa, deve-se higienizar as mãos com álcool 70%. Evite 

usar o celular durante o atendimento. Caso o manuseio do aparelho seja indispensável, 

higienizá-lo antes e após o uso. Higienização com álcool 70% e auxílio de papel-toalha, a 

mesa e os equipamentos que utiliza (computador, mouse, teclado, telefone e outros 

equipamentos), mais de uma vez por dia, assim como no final de cada turno de trabalho 

ou troca de horário fica a cargo do Auxiliar Administrativo, que será devidamente orientado 

pelo TI. 

Ressaltamos que citamos apenas alguns setores de atendimento do UNIPTAN, os demais 

seguir as orientações gerais deste protocolo, e qualquer dúvida se informar na REITORIA 

qual melhor procedimento. 
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4.1. LABORATÓRIOS 

 

Protocolo de uso de laboratórios da Saúde UNIPTAN 

 Lavagem das mãos com água e sabão; 

 Utilizar solução alcoólica na concentração de 70% onde não for possível a 

higienização das mãos; 

 Utilizar toalhas de papel descartável; 

 Orientar a respeito da utilização de EPI’S ao adentrar no laboratório;  

 Ambiente arejado, mantendo os vidros, portas e janelas abertas. Não ligar o ar 

condicionado e ventilador; 

 Orientar manter distância mínima de 1,5 metro entre um indivíduo e outro; 

 Salientar a recomendação de não uso de unhas longas, esmaltadas e/ou postiças, 

maquiagem, reforçando também que não deverão ser utilizados adornos (relógios, 

pulseiras e anéis); 

 Aferir a temperatura corporal antes das aulas; 

 Ampliar a frequência de limpeza adequada do piso, corrimão, maçaneta, mesas 

cadeiras e demais superfícies de contato com álcool 70% ou solução de hipoclorito de 

sódio 0,1%; 

 Descarte adequado dos EPI’S e higienização das mãos após descarte; 

 Reforçar as medidas de etiqueta respiratória; 

 Descartar os EPIs deve ser feito em lixo infectado (saco cor branco leitoso com 

símbolo de infectante). 
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● Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

● Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando- se movimento circular e vice-versa. 

● Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da 

mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

● Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato 

direto das mãos ensaboadas com a torneira. 

● Secar as mãos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com 

contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha. 

⇒ Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos. 

 

HIGIENE DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

Deve-se higienizar as mãos com preparação alcoólica (sob as formas gel ou solução) 

quando elas NÃO estiverem visivelmente sujas. 

A higiene das mãos com preparação alcoólica (sob a forma gel ou líquida com 1- 3% 

glicerina) deve ser realizada nas situações descritas a seguir: 

● Antes de contato com o paciente. 

● Após contato com o paciente. 

● Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular 

dispositivos invasivos. 

● Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não 

requeiram preparo cirúrgico. 

● Após risco de exposição a fluidos corporais. 

● Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante a  

assistência ao paciente. 

● Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente  
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próximas ao paciente. 

● Antes e após a remoção de luvas. 

TÉCNICA: “FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS (COM PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS) ”: 

 

● Retirar acessórios (anéis, pulseiras, relógio), uma vez que sob estes objetos 

acumulam-se microrganismos não removidos com a lavagem das mãos. 

● Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas 

as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante). 

● Friccionar as palmas das mãos entre si. 

● Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando 

os dedos e vice-versa. 

● Friccionar as palmas das mãos entre si com os dedos entrelaçados. 

● Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos e vice-versa. 

● Friccionar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando- se movimento circular e vice-versa. 

● Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da 

mão direita, fazendo um movimento circular e vice-versa. 

● Friccionar até secar espontaneamente. Não utilizar papel toalha. 

⇒ Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos. 
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4.2  BIBLIOTECA 

  Atendimento individualizado (delivery).  

  O ambiente interno da Biblioteca será utilizado apenas pelos colaboradores do 

setor que respeitarão esse protocolo. 

4.3  SECRETARIA 

 Retorno dos colaboradores de acordo com as orientações realizadas pela Reitoria 

do Uniptan 

 Colaboradores que fazem parte do grupo de risco devem permanecer em home 

Office até novas orientações a respeito 

 Treinar os colaboradores quanto às medidas de segurança 

 Número de colaboradores no ambiente da secretaria respeitando as orientações 

de segurança e o Protocolo Geral da Afya; 

 Atendimentos aos estudantes continuará remotamente, de acordo com o 

implementado durante o período de atividades remotas. 

 Atendimento presencial na secretaria seguirá as orientações de biossegurança e 

de acordo com o estabelecido no protocolo geral 

 As orientações que constam neste Protocolo devem ser respeitadas por todos os 

alunos, docentes e técnicos-administrativos. E, nesse contexto, reforça-se a 

obrigatoriedade de utilização de máscara, higienização de mãos, pés/calçados, 

mobiliários e equipamentos; e respeito à distância mínima de 1,5 metro entre indivíduos, 

evitando ao máximo aglomeração de pessoas 

 Ao final de cada atendimento, o colaborador irá higienizar mãos, mesa e materiais 

utilizados; 

 Evite usar o celular durante o atendimento. Caso o manuseio do aparelho seja 

indispensável, higienizá-lo antes e após o uso 

 Havendo necessidade, será organizada fila de espera do lado de fora do setor, 

respeitando 1,5 metro de distância entre cada indivíduo, conforme sinalização presente 

no chão. 
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4.4 ATENDIMENTOS  

Todos os atendimentos deverão ser agendados com as secretárias de curso incluindo 

atendimentos da REITORIA, nos telefones citados abaixo: 

 

 

 

4.5 SERVIÇOS TERCEIRIZADO  

 

 CANTINA E COPIADORA 

- Cantina – Se for aprovado o retorno, funcionamento de acordo com o estabelecido pela 

Reitoria do Uniptan; estrutura especial de funcionamento e produtos comercializados 

através de combos. Recomendado o recebimento através de cartão de crédito e seguindo 

as orientações de segurança biossanitária. 

- Copiadora – funcionamento de acordo com o estabelecido pela Reitoria do Uniptan; 

atendimento individualizado (delivery) e seguindo as medidas de segurança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este protocolo poderá sofrer alterações em função de mudanças que ocorrerem por 

orientação dos governos municipal, estadual e federal e de acordo com o estabelecido 

pela Gestão do Grupo Afya. 

Aproveitamos a oportunidade, e informamos que estamos à disposição de toda 

comunidade acadêmica, docentes e administrativo. Continuamos com a nossa meta de 

levar educação a todos com grande excelência de nossos serviços. Agradecemos a 

confiança mesmo nesse período de COVID- 19. Estamos criteriosos em relação às 

medidas de proteção para cuidar de todos os alunos e equipe UNIPTAN, juntos vamos 

vencer essa luta e em breve estaremos juntos novamente. Somos gratos ao engajamento 

de todos. 

 

 

Kelly Aparecida Torres 

Pró-reitora de Ensino e Assuntos Acadêmicos – UNIPTAN 
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