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1 INTRODUÇÃO 

O retorno das nossas aulas presenciais está em consonância com o processo de transição 

da estratégia de Distanciamento Social Ampliado para o Distanciamento Social Seletivo 

adotada em nosso país, estados e municípios. Além disso, todas as orientações aqui 

presentes são harmônicas com as orientações da Organização Mundial da Saúde e do 

Ministério da Saúde, bem como de autoridades regionais e municipais. 

No dia 30 de janeiro de 2020, diante da realidade de disseminação mundial do novo 

Coronavírus, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o evento como Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). No dia 03 de fevereiro de 2020 foi 

declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) no Brasil, em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), por meio da Portaria 

GM/MS Nº188, 03/02/2020.  

No dia 28 de fevereiro de 2020 foi criado o Comitê de Crise Coronavírus da Univaço para 

discussão das ações a serem implementadas na escola. No dia 09 de março de 2020 foi 

divulgado primeiro Protocolo Coronavírus Univaço contendo as deliberações do comitê sobre 

as ações a serem implementadas na escola para os níveis 1 e 2 de enfrentamento da 

pandemia. 

Em 12 de março de 2020, o Estado de Minas Gerais declarou Situação de Emergência em 

Saúde Pública, por meio do Decreto com Numeração Especial, 113. Em 14 de março de 2020 

Ipatinga foi considerada região com possível transmissão comunitária (Nível 3).  

Em 15 de março de 2020, foi publicado Decreto Estadual nº 47.886, o qual dispõe sobre 

medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do 

Poder Executivo, da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Também nessa data a 

Univaço suspendeu parte das atividades práticas hospitalares que envolviam o contato direto 

com pacientes para os alunos dos primeiros três anos e as atividades no Hospital Márcio 

Cunha. Também foi deliberado que alunos e funcionários sintomáticos respiratórios deveriam 

se afastar de suas atividades.  

Em 17 de março de 2020, ocorreu a primeira medida suspensória em Minas Gerais, a qual 

interrompeu as aulas nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual (Deliberação 

do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 1, de 15/03/2020). Ainda no âmbito estadual, foi 

publicada a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 2, de 16 de março de 2020, a 



 
 

 

qual permitiu a adoção do regime especial de tele trabalho os funcionários estaduais e outros. 

Nessa mesma data todas as atividades acadêmicas presenciais foram suspensas na Univaço. 

Em 30 de março de 2020 as atividades teóricas passaram a ser ministradas de forma remota 

pelas plataformas Canvas e Zoom. A partir de 06 de abril de 2020 as atividades práticas de 

internato foram retomadas gradativamente em conformidade com a deliberação do Ministério 

da Saúde pela Portaria/MEC nº 356, de 20 de março de 2020, que autorizou e visa incentivar 

alunos regularmente matriculados nos dois últimos anos do curso de medicina, em caráter 

excepcional, a realizarem o estágio curricular obrigatório em unidades básicas de saúde, 

unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo 

Ministério da Saúde, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública decorrente 

do Novo Coronavírus, responsável pela Covid-19. 

A partir de 06 de julho de 2020 as atividades práticas de atendimento ambulatorial para os 

alunos da 6ª, 7ª e 8ª fases foram retomadas gradativamente após a autorização do retorno 

das atividades assistenciais por parte da Secretaria de Saúde de Ipatinga. Após 24 de agosto 

de 2020, em função da melhora do cenário epidemiológico e migração da região para a onda 

amarela, as atividades práticas presenciais para os alunos da 5ª fase foram também iniciadas, 

e a partir de 31 de agosto para as 2ª, 3ª e 4ª fases. 

Em 12 de dezembro de 2020 o município de Ipatinga, assim como a macrorregião do Vale do 

Aço, retornou à onda vermelha em função do crescente número de casos de COVID-19 na 

região. Nesse momento, as atividades presenciais na escola foram novamente suspensas, 

sendo mantidas apenas as atividades assistenciais.  

Apesar do município ainda encontrar-se na onda vermelha, assim como a maior parte de 

Minas Gerais e demais estados brasileiros, existe um plano nacional de reabertura gradual 

das escolas e faculdades, assim como o movimento que vem acontecendo no comércio e 

demais atividades econômicas. Esse plano de reabertura envolve uma série de normas de 

biossegurança, inclusive estratégias de ensino modificadas para reduzir o número de alunos 

por turma, com o objetivo de evitar a disseminação da COVID-19.  

A UNIVAÇO teve a oportunidade de operar a maior parte do ano de 2020 com grande parte 

de suas atividades de ensino de forma presencial, seguindo o protocolo de segurança 

previamente estabelecido e com monitoramento diário de alunos e funcionários. Em nenhum 

momento foi detectada disseminação não controlada da doença em grupos de alunos ou 

funcionários dentro da escola.  



 
 

 

No segundo semestre de 2020, apesar do plano de biossegurança para o funcionamento da 

escola, passamos por algumas situações de descumprimento das normas estabelecidas 

envolvendo episódios de não adesão ao uso adequado das máscaras e alguns momentos de 

aglomerações. Uma série de medidas foram tomadas para que tais problemas não mais 

acontecessem para que possamos propiciar um ambiente seguro para os alunos, funcionários 

e pacientes. Dentre as medidas adotadas destacam-se: o fechamento da cantina; fechamento 

da biblioteca; rodízio de horário de intervalos entre as turmas; vigilante no pátio da escola; 

reforço da importância do cumprimento das normas de biossegurança por todos os alunos e 

funcionários; advertência verbal e escrita em caso de descumprimento das regras. 

Considerando a importância da reabertura da escola de Medicina e dos serviços assistenciais 

prestados pela mesma, e o decreto n.º  9.572, artigo 3, publicado no Diário Oficial da  

Prefeitura Municipal de Ipatinga em 22 de janeiro de 2021, que autoriza o retorno das aulas 

presenciais nos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, UNIVAÇO determina 

pelo retorno das atividades presencias no formato de ensino híbrido, mantendo as atividades 

teórico-cognitivas em grandes grupos ainda de forma remota. O protocolo foi atualizado de 

forma a atender todas as exigências contidas no Protocolo de retorno às aulas presenciais da 

Prefeitura de Ipatinga. As atividades avaliativas serão organizadas para acontecerem 

presencialmente, respeitando as regras de biossegurança e distanciamento. Tal estratégia 

será mantida enquanto houver necessidade do ponto de vista de epidemiológico. 

Estaremos atentos à possíveis situações de risco para que sejam prontamente reconhecidas 

e corrigidas. Temos atualmente condições plenas de fornecer um ambiente seguro para todos 

os envolvidos para o funcionamento da escola, respeitando-se as condições detalhadas no 

documento abaixo. 

 

2 INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 

No dia 08 de março de 2020 foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 em Minas Gerais e 

no dia 12 de março em Ipatinga. Em 23 de abril de 2020 Ipatinga atinge o 11º caso confirmado 

de COVID-19 (Situação 3) e em 25 de maio o primeiro óbito relacionado à doença. No 

presente momento, a região do Vale do Aço encontra-se no Nível 3, Situação 3, na Onda 

Vermelha, considerando o Plano de Contingência estadual.  



 
 

 

 

Fonte: Plano de contingencia da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais para 

enfretamento do COVID-19 Belo Horizonte, 2ª edição, 2020 

Período de incubação dos CoV: média de cinco (5) dias, podendo se estender até dezesseis 

(16) dias.  

Período de transmissão: é o tempo durante o qual uma pessoa infectada por pode transmitir 

o vírus para outra pessoa. Geralmente, a transmissão do vírus começa a partir do segundo 

dia antes do início dos sinais e sintomas, com o término desse período ocorrendo em pelo 

menos dez dias após o início da doença, desde que sejam observadas uma melhora dos 

sintomas sem o uso de medicamentos e a ausência de febre nos últimos três dias. Nos casos 

mais graves, o período de transmissão é muito maior (Johns Hopkins University, 2020). 

Transmissão inter-humana: Todos os coronavírus são transmitidos de pessoa a pessoa, 

incluindo os SARS-CoV e o MERS-CoV, porém sem transmissão sustentada, segundo a 

OMS. Diferentemente, para o SARS-CoV-2, além da confirmação da transmissão de pessoa 

a pessoa, ocorre também a transmissão sustentada.  

Modo de Transmissão: a principal forma de transmissão dos Coronavírus é por meio do 

contato próximo pessoa a pessoa, a partir de secreções respiratórias de uma pessoa 

infectada, como também pela tosse. 

Fonte de infecção: a maioria dos Coronavírus geralmente infecta apenas uma espécie 

animal ou, pelo menos um pequeno número de espécies proximamente relacionadas. Porém, 

alguns Coronavírus, como o SARS-CoV, podem infectar pessoas e animais. O reservatório 

animal para o SARS-CoV é incerto, mas parece estar relacionado com morcegos. Infecção 

humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2): a doença pelo SARSCoV-2 ainda está sendo 



 
 

 

descrita, à medida que a OMS consolida as informações sobre os dados da epidemia e das 

pesquisas realizadas. Até o momento, tratamentos clínicos específicos então em fase de 

testes e não há vacinas. 

 

3 OBJETIVO 

Regular as atividades acadêmicas com risco de exposição ao coronavírus, com o objetivo de 

evitar a contaminação de discentes, docentes e pessoal técnico-administrativo da UNIVAÇO. 

 

4 PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA  

 

4.1 REGRAS BÁSICAS PARA REDUÇÃO DE CONTÁGIO  

Todos devem estar atentos aos cuidados rigorosos com a biossegurança: 

a) Distanciamento social; 

b) Uso de máscara durante o período de permanência na instituição; 

c) Higienização frequente de mãos; 



 
 

 

d) Evitar tocar olhos, boca e nariz; 

e) Não compartilhar objetos; 

f) Higienização de objetos e superfícies tocados com maior frequência; 

g) Ficar em casa na presença de sintomas; 

h) Não permitir aglomerações; 

i) Manter atividades à distância (videoconferência) quando tratar-se de reuniões e 

atividades em grandes grupos; 

j) Uso de EPIs adequados para atendimento de pacientes. 

4.2 ETIQUETA SOCIAL 

Treinamento de biossegurança para todos os funcionários e discentes; 

É obrigatório o uso de máscara em todo o ambiente institucional; 

Conscientização sobre os hábitos de higiene pessoal. Utilização de canais de comunicação 

(quadros de avisos, cartazes, TV) para orientações sobre prevenção e proteção do Covid-19; 

A Unidade deverá disponibilizar máscaras para os colaboradores administrativos e docentes, 

além dos alunos, que deverá ser usada durante todo o período de permanência na instituição. 

O uso de máscara pessoal é obrigatório também no trajeto da residência para a Instituição de 

Ensino e vice-versa; 

Cada funcionário receberá kit de higienização (papel-toalha e álcool 70%) para usar em seus 

equipamentos (computador, mouse, teclado e telefone). 

O uso de equipamentos compartilhados, tais como impressoras, deve ser feito de forma 

coordenada de acordo com a seguinte orientação: caso itens como impressora estejam sendo 

usados por outra pessoa, mantenha o distanciamento físico recomendado. Deve-se higienizar 

as mãos antes e depois do uso das impressoras. Deve-se realizar ações semelhantes com 

papeis, livros e demais materiais de uso compartilhado. Deve-se usar produtos específicos 

para limpeza de eletrônicos e telas, tais como panos de microfibra e álcool isopropílico a 70%; 

Limpeza dos pés: colocação de tapetes desinfetantes com solução química nas entradas e 

saídas da Unidade e Escritórios; 

O uso de calçados fechados é obrigatório; 



 
 

 

O uso de anéis, brincos, pulseiras, relógio, boné, fita no pulso e outros adereços não será 

permitido; 

Ao utilizar os bebedouros, recomenda-se limpar as mãos, as torneiras e preferencialmente 

usar seu próprio copo ou squeeze (incluir um comunicado lúdico à vista no bebedouro); 

Os utensílios (copos, talheres...) não devem ser compartilhados; são pessoais e 

intransferíveis; 

Pessoas que fazem parte do grupo de risco devem entrar em contato com a direção ou 

coordenação do curso para avaliar individualmente sua situação; 

São considerados, neste documento, do grupo de risco:  

1. maiores de 65 anos; 

2. portadores de: Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, 

miocardiopatia isquêmica etc.); Hipertensão; Pneumopatias graves ou 

descompensadas (asma moderada/grave, DPOC); Tabagismo; Obesidade; 

Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de 

fragilidade imunológica; Neoplasia maligna; Gestação de alto risco. 

4.3 PROTOCOLO ACADÊMICO 

Manutenção, durante um período de transição e reabertura, da realização das aulas teóricas 

via Plataforma Canvas e ZOOM; 

Retorno gradual e parcial às atividades escolares, com priorização das fases finais em um 

primeiro momento;  

Organização entre atividades presenciais e transmissão simultânea como mecanismo de 

divisão de grupos; 

Adequação do calendário escolar de acordo com a necessidade de reposição das aulas; 

Ampliação da carga horária diária, assim como a utilização dos sábados para reposição das 

atividades; 

Os conteúdos práticos das disciplinas devem ser planejados de forma que sejam obedecidas 

as distâncias de segurança; 



 
 

 

As avaliações teóricas e práticas poderão ser realizadas de forma presencial, desde que seja 

respeitado o número máximo de 30 alunos por sala com distanciamento de 1,5 metros entre 

os presentes e a ocupação máxima de 50% da capacidade da sala; 

Estabelecimento rodízio entre os alunos com o objetivo de reduzir o número de alunos por 

sala; 

Os materiais (pessoais e de estudo/trabalho) não devem ser compartilhados; 

Para alunos considerados em grupo de risco, adequação do planejamento (as atividades 

práticas/estágios do aluno em questão serão remanejadas de acordo com a possibilidade da 

Instituição, que realocará esse aluno em turmas futuras); 

Mapeamento de discentes, docentes e funcionários; 

Os eventos acadêmicos (presenciais) estão proibidos, bem como locação de espaços físicos 

(salas de aula, laboratórios, auditórios) para terceiros. 

4.4 VIGILÂNCIA ATIVA  

Deverá ser respondido monitoramento diário por todos (alunos, professores e funcionários) 

e será realizado por meio de questionário simplificado pelo link http://avaliacao.famevaco.br/, 

com o objetivo de rastreio e isolamento precoce de pessoas potencialmente infectadas e de 

fornecer informações relacionadas a biossegurança e prevenção de contágio. 

Anexo 1 – Questionário de monitoramento diário COVID-19. 

Todos devem estar atentos aos principais sinais e sintomas relacionados à Síndrome Gripal 

e têm a obrigação de cumprir o afastamento das atividades conforme as regras de 

distanciamento, isolamento social e quarentena. 

Na ocorrência de qualquer dos sinais e sintomas relacionados à COVID-19 deve-se 

estabelecer isolamento domiciliar imediato e consulta médica. Comunicar aos contatos e à 

UNIVAÇO para isolamento e acompanhamento apropriado. 

 

http://avaliacao.famevaco.br/


 
 

 

4.4.1 Fluxograma para condução de casos suspeitos de COVID-19. 

 
 

4.4.2 Estratégia diagnóstica 

A testagem deverá ser realizada em caso de sintomas com RT-PCR a partir do primeiro dia 

de sintomas (idealmente entre o 3º e 7º dia do início dos sintomas). Os testes imunológicos 

não estão indicados para o diagnóstico de COVID-19 na fase aguda da doença. Nas fases 

mais tardias da doença (após o 8º dia) os testes imunológicos podem ser empregados, mas 

sua sensibilidade é maior após o 21º dia do início dos sintomas.  

O padrão-ouro para diagnóstico laboratorial da COVID-19 consiste na técnica de biologia 

molecular baseada na detecção da sequência genética viral, a partir da reação da 

transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) 

para amostras coletadas no trato respiratório superior ou inferior de pacientes sintomáticos na 

fase aguda. 

Importante: o Teste negativo não exclui a doença e, portanto, o isolamento deve ser mantido 

por 10 dias contados a partir do início dos sintomas, se houver desaparecimento dos sintomas 

nos últimos três dias, ou 14 dias se persistência dos sintomas. 

O aluno, professor ou funcionário sintomático deverá procurar atendimento médico no seu 

convênio de saúde ou SUS, conforme disponibilidade, para o diagnóstico de tratamento 

adequados. Segue a classificação de gravidade dos sinais e sintomas da COVID-19. 



 
 

 

 

 

Fonte: Orientações para manejo de pacientes com covid-19 – Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.4.3 Fluxograma para condução de casos confirmados de COVID-19 

 

 

4.4.4 Definição de contato 

Permanência por mais de 15 minutos sem paramentação adequada e a uma distância 

menor que 2,0 metros de caso suspeito ou confirmado de COVID19. 



 
 

 

Será considerado CONTATO qualquer outro aluno que compartilha domicílio ou transporte 

com o aluno que for caso suspeito ou confirmado com COVID-19, devendo os mesmos 

critérios serem a ele aplicados. 

Se considerado CONTATO de caso sintomático sugestivo de COVID-19 iniciar o isolamento 

imediato até a confirmação ou exclusão da doença. O retorno às atividades acontecerá 

conforme as orientações a seguir. 

Contato domiciliar: Caso suspeito ou confirmado de COVID-19, recomenda-se o 

afastamento de seus CONTATOS das atividades por 14 dias a partir do início dos sintomas 

do contato, podendo retornar após esse prazo, caso não tenha apresentado sintomas gripais. 

Em caso de aparecimento de sintomas gripais contar os 14 dias a partir do início dos mesmos 

(ou 10 dias se melhora clínica nos últimos 3 dias) para retorno, lembrando que passará a ser 

considerado caso suspeito da doença. 

Contato não domiciliar: Caso suspeito ou confirmado de COVID-19, recomenda-se o 

afastamento de seus CONTATOS das atividades por 10 dias a partir do contato, podendo 

retornar após esse prazo, caso não tenha apresentado sintomas gripais. Em caso de 

aparecimento de sintomas gripais, contar os 14 dias a partir do início dos mesmos (ou 10 dias 

se melhora clínica nos últimos 3 dias) para retorno, lembrando que passará a ser considerado 

caso suspeito da doença. Se o caso suspeito não se confirmar COVID-19 por testagem, 

recomenda-se o afastamento por 7 dias a contar do dia do contato, podendo retornar às 

atividades apenas no 8º dia se não houver apresentado sinais e sintomas da síndrome gripal 

durante o afastamento. 

Contato com paciente assintomático IgM positivo: recomenda-se o afastamento de seus 

CONTATOS das atividades por 7 dias a partir do contato ou resultado do teste (contato 

domiciliar), podendo retornar após esse prazo, caso não tenha apresentado sintomas gripais. 

Em caso de aparecimento de sintomas gripais contar os 14 dias a partir do início dos mesmos 

(ou 10 dias se melhora clínica nos últimos 3 dias) para retorno, lembrando que passará a ser 

considerado caso suspeito da doença. 

Se a doença no caso suspeito de COVID-19 for excluída, o retorno dos CONTATOS às 

atividades deverá ser imediato, após comunicação com seu supervisor. 

Caso haja 2 pessoas sintomáticas em um mesmo grupo, entre alunos e professores, as aulas 

do grupo serão suspensas, mesmo sem a consideração de CONTATO e as definições 

deverão ser estabelecidas pelo COMITÊ DE CRISE. 



 
 

 

Importante: o Teste negativo não exclui a doença e, portanto, o isolamento deve ser mantido 

conforme orientações. Em caso de início dos sintomas durante o isolamento, a testagem 

deverá ser realizada em período apropriado da doença. Não se pode definir a ausência ou 

presença da doença apenas pelo teste, pois há muitos falsos negativos nos estágios iniciais. 

 

4.4.5 Fluxograma para condução de contato domiciliar com caso suspeito ou com 

diagnóstico confirmado de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.4.6 Fluxograma para condução de contato não domiciliar com caso suspeito ou com 

diagnóstico confirmado de COVID-19. 

 

 

 

4.5 CONTROLE DO AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Utilização de canais de comunicação (quadros de avisos, cartazes, TV) para orientações 

sobre prevenção e proteção do Covid-19; 

Orientação pela equipe de vigilantes e auxiliares de apoio sobre medidas de restrição, uso de 

proteção individual e de higiene na entrada dos prédios; 

Alunos, professores e funcionários deverão responder diariamente o questionário de 

monitoramento COVID pelo aplicativo e mostrar a liberação (sinal verde) para o funcionário 

responsável pelo controle de entrada da faculdade. Só é permitida a entrada de pessoas 

(professores, alunos e funcionários que estejam usando máscara. Será aferida a temperatura 

com termômetro infravermelho e será bloqueada a entrada de pessoas com a temperatura > 

37,8oC. Essas pessoas serão orientadas a procurar um serviço de saúde de referência para 

COVID-19 para atendimento médico. 



 
 

 

Uso de relógio de ponto: distanciamento mínimo de 1,5m ao incluir a digital e disponibilizar 

álcool em gel para limpeza dos dedos, criação de cartazes explicativos orientando 

distanciamento e utilização clara para higienizar o dedo com álcool gel imediatamente. 

Limpeza e desinfecção das salas de aulas nos períodos de intervalo para realização dos 

lanches e refeições. Higienização das salas de aula considerando limpeza de pisos e carteiras 

com água sanitária. 

Higienização com álcool 70% em ambientes com maior fluxo de pessoas (maçanetas, 

corrimãos, escadas). 

Dispensers com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa, 

foram instalados nas entradas, nas áreas de circulação e na frente das salas de aula. 

Organização dos espaços físicos da escola com o uso de guias físicos, tais como marcação 

de fitas adesivas no piso, para evidenciar as necessidades de distanciamento físico. 

Realização de marcação de mão única em corredores para minimizar o tráfego frente a frente, 

quando for possível. 

Sempre que possível, cada sala de aula deve ser ocupada pelo mesmo grupo de estudantes, 

de acordo com a dimensão e características da escola. 

Delimitação com marcações no chão, mostrando a distância mínima (1,5m) a ser respeitada; 

Redistribuição dos alunos por ambiente (sala de aula, laboratórios) considerando a distância 

mínima de 1,5m; 

Adaptação, sempre que possível, espaços mais amplos e arejados para serem usados como 

salas de aula. 

Regulamentação do uso dos espaços de convivência, já que espaços como pátios e 

corredores são espaços de manutenção do distanciamento físico. 

Restrição da entrada de visitantes e entregadores no ambiente interno da escola.  

Naquelas situações em que o trabalhador solicitou a entrega de alguma encomenda que deva 

ser paga no momento, recomenda-se desinfetar o cartão de pagamento e a encomenda antes 

de retornar ao local de trabalho. 



 
 

 

Orientação de que o deslocamento por elevador ocorra somente quando estritamente 

necessário. Idealmente, limitar o uso de elevadores a uma pessoa por veze orientar que se 

evite encostar nas paredes. 

Os acessórios de decoração (pufes, tapetes, cortinas, vasos artificiais, entre outros) foram 

retirados dos ambientes para evitar aglomerações; 

Recomenda-se que os ambientes sejam mantidos com ventilação natural; evitando-se, 

sempre que possível o uso de ar-condicionado. A manutenção do ar-condicionado deverá ser 

mais frequente; 

Bloqueio de ambientes sem uso para evitar a circulação; de qualquer maneira, esses espaços 

devem ser limpos periodicamente. 

Suspensão das atividades presenciais com público externo. As mesmas devem ser realizadas 

de forma remota, contribuindo com a manutenção das estratégias definidas nesse documento, 

sobretudo, a manutenção do distanciamento social. 

Fica proibida a realização de eventos internos que caracterizem aglomeração de pessoas. 

 

4.6 RECOMENDAÇÕES POR AMBIENTE DA ESCOLA 

 

4.6.1 Laboratórios 

Deve-se regulamentar o uso de laboratórios e salas de apoio: devem ter lotação máxima 

reduzida e devem ser usados, exclusivamente, mediante agendamento prévio, com escala de 

horários e adequada limpeza e desinfecção entre os usos. 

Os laboratórios serão organizados de forma a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 m entre 

alunos; 

Os laboratórios que não permitam tal distanciamento poderão ter seus materiais remanejados 

e usados em ambientes de campanha (salas maiores planejadas para esse momento), desde 

que essa mudança não implique prejuízos pedagógicos ou danos à saúde de professores, 

técnicos e alunos; 



 
 

 

A comunicação sobre o remanejamento e agenda dos laboratórios deve ser realizada antes 

do início das aulas; 

Poderão ser montadas estações práticas em vários ambientes, de forma a diminuir a 

aglomeração de alunos. O professor pode deixar roteiros em cada estação, dando as 

orientações em local aberto antes do rodízio. 

4.6.2 Biblioteca 

O serviço de consulta de livros deverá ser suspenso no retorno às atividades com avaliação 

contínua sobre as possibilidades e condições de retorno conforme cenário epidemiológico; 

Definição de rotinas para manutenção da integridade do acervo, bem como procedimentos 

para higienização e desinfecção dos materiais. O retorno às atividades da biblioteca deve ser 

gradual e parcial; 

Inicialmente será proporcionado atendimento delivery; 

Acesso restrito à Biblioteca somente aos colaboradores; 

“Área de quarentena” para livros devolvidos (desinfecção específica por colaborador treinado); 

Os ambientes para estudos individuais e coletivos permanecerão fechados; 

Colaboradores da Biblioteca deverão usar, além da máscara, luvas. 

Criação de orientação para uso de luvas, para que o funcionário as retire, higienize as mãos 

e posteriormente troque quando tiver acesso a maçanetas, quando utilizar banheiro e ao se 

alimentar. 

Teclados e mouse do setor do funcionário podem ser manipulados de luva, desde que não 

sejam manipulados posteriormente sem luva (e devem passar por limpeza rotineira). 

4.6.3 Copa  

É permitido o número máximo de duas pessoas por vez para frequentar a copa. 

Higienização das mãos antes da utilização de equipamentos de manuseio coletivo e das 

superfícies que entrarão em contato com o alimento. 



 
 

 

Após o término da sua refeição o funcionário deverá higienizar com álcool 70% as superfícies 

que foram tocadas. 

Caso os trabalhadores optem por levar suas refeições de casa, devem certificar-se de não as 

deixar expostas em locais de circulação de várias pessoas, guardando-as em recipientes 

térmicos. 

Evitar, ao máximo, comer em salas fechadas, priorizando as áreas abertas. 

Limpeza: limpeza das superfícies com produto apropriado e borrifar nas paredes solução de 

água com hipoclorito, na altura mínima de 1,80m.  

4.6.4 Banheiros 

Aplicação de guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para a orientação do 

distanciamento físico nos halls de entrada. 

Instalação de dispensers com álcool 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela 

Anvisa, para higienização de assentos sanitários. 

A higienização do assento sanitário deve ser prévia à sua utilização. 

A descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada, pois estima-se que 

entre 40 e 60% das partículas virais conseguem alcançar até 1 metro de distância acima do 

vaso sanitário, após a emissão de jato de água. 

Considerar que os banheiros são áreas de risco, portanto, a limpeza desses espaços deverá 

ser realizada várias vezes ao dia, no menor intervalo de tempo possível quando dos períodos 

de maior uso. 

É proibido o uso dos banheiros para a higienização dos recipientes que armazenam alimentos. 

Limpeza: limpeza das superfícies com produto apropriado e borrifar nas paredes solução de 

água com hipoclorito, na altura mínima de 1,80m.  

 

4.6.5 Secretaria 

Manutenção dos requerimentos/processos via online. 



 
 

 

O Núcleo de Apoio ao Estudante e ao Professor (NAPED), bem como outros setores, devem 

seguir com o atendimento remoto ou em rodízio, com atendimentos orientados pelos 

protocolos existentes neste documento. 

Os serviços terceirizados à comunidade acadêmica funcionarão de acordo com estas regras: 

4.6.5.1 Cantina 

A cantina permanecerá fechada no retorno às atividades com avaliação contínua sobre as 

possibilidades e condições de retorno conforme cenário epidemiológico. 

Quando for autorizada a abertura: 

Manter distanciamento controlado pela IES e fornecimento de combos rápidos. A 

comercialização pode ser realizada conforme horário de funcionamento escolar com sistema 

de entrega dos pedidos (delivery). 

Recomenda-se o pagamento via cartão; 

Discutir horários de intervalos diferentes entre as diferentes turmas, assim não haverá 

sobrecarga de pessoas ao redor da cantina. 

Qualquer alteração na modalidade de oferta de alimentação escolar deverá manter como 

princípios: o Direito Humano à Alimentação Adequada e à Segurança Alimentar e Nutricional. 

De acordo com a nota técnica nº 48 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomenda-

se a realização de “procedimentos específicos de avaliação do estado de saúde dos 

trabalhadores, de forma a identificar de maneira proativa possíveis suspeitas ou contaminação 

com o novo coronavírus”. 

O distanciamento entre os trabalhadores dentro das instalações de produção/processamento 

deve ser de, pelo menos, 1,5m. 

Reorganizar o layout das mesas e cadeiras, permitindo distanciamento físico conforme 

orientações anteriormente descritas. 

Instalar, quando possível, barreiras físicas sobre as mesas, reduzindo o contato entre as 

pessoas. 



 
 

 

Dividir os refeitórios em áreas, evitando o contato entre grupos. Escalonar horários para a 

realização das refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) pelos diferentes 

grupos, evitando aglomeração nos refeitórios. 

Aplicar guias físicos, como fitas adesivas no piso, para orientar o distanciamento físico entre 

os estudantes na fila. 

Não utilizar a modalidade de autosserviço. 

Instalar barreira física entre a área de distribuição e os alunos, de modo a evitar a emissão de 

gotículas de saliva por parte dos alunos sobre o alimento a ser servido. 

Evitar o manuseio livre das bandejas e pratos, ampliando os pontos de devolução das 

bandejas e pratos. 

Deve-se assegurar em toda a linha produtiva a presença de instalações adequadas e 

convenientemente localizadas para a lavagem frequente das mãos. Essas instalações devem 

dispor de água e de produtos adequados para esse procedimento (sabonete líquido e, quando 

usado, álcool gel). 

Orientar, de forma expressiva, à comunidade escolar para que não compartilhe copos, 

talheres e demais utensílios de uso pessoal. 

Higienizar adequadamente os utensílios para a realização das refeições e embalá-los 

individualmente. 

4.6.5.2 Copiadora 

Segue em funcionamento sazonal, com restrição de horário e adequação do ambiente 

conforme Protocolo Afya e orientações municipais, estaduais e federais ao final do período de 

emergência. 

 

 

 

 



 
 

 

4.6.6 Ambulatório da UNIVAÇO 

 

4.6.6.1 Entrada 

Alunos, professores e funcionários deverão responder diariamente o questionário de 

monitoramento COVID pelo aplicativo e mostrar a liberação (sinal verde) para o funcionário 

responsável pelo controle de entrada do ambulatório. Só é permitida a entrada de pessoas 

(professores, alunos, funcionários, pacientes e acompanhantes, exceto crianças com menos 

de 2 anos) que estejam usando máscara. Será aferida a temperatura com termômetro 

infravermelho e será bloqueada a entrada de pessoas com a temperatura > 37,8oC. Essas 

pessoas serão orientadas a procurar um serviço de saúde de referência para COVID-19 para 

atendimento médico.  

4.6.6.2 Recepção 

Os funcionários da recepção e equipe técnica devem usar máscaras do tipo N95 ou PFF2, 

gorro descartável e face shield. Os pacientes devem ser orientados a respeitar a marcação 

de distanciamento no piso e cadeiras. O agendamento de consultas deve ser organizado de 

forma a evitar aglomerações na recepção. 

4.6.6.3 Atendimento 

O atendimento de pacientes será realizado pelos discentes e docentes devidamente 

paramentados, respeitando-se o distanciamento e o número máximo de três alunos por sala. 

Os acompanhantes serão liberados apenas para pacientes menores ou com incapacidade 

física ou mental. A triagem encaminhará os casos suspeitos conforme o fluxo descrito. Os 

demais pacientes serão atendidos normalmente. Os alunos não participarão do atendimento 

dos casos suspeitos de COVID-19. Alunos e professores deverão usar máscara do tipo N95 

ou PFF2, face shield, gorro descartável e capote descartável. O uso de luvas fica a critério do 

julgamento crítico do professor para cada caso. As bolsas e demais materiais, exceto celular 

e equipamentos para exame físico, devem ficar guardados nos escaninhos e adornos não são 

permitidos. Enfatizar constantemente a necessidade de lavagem de mãos antes e após cada 

atendimento. Não são permitidas atividades que envolvem aglomerações, como grupos de 

discussão.  

 



 
 

 

4.6.6.4 Triagem de casos suspeitos 

Estabelecimento de um sistema de triagem por questionário para identificação precoce de 

pacientes potencialmente infectados pela COVID-19 no ambulatório da UNIVAÇO. 

Anexo 2 – Questionário de triagem de COVID-19. 

Caso seja detectado na triagem um caso suspeito (responder sim a qualquer uma das 

perguntas do questionário) por COVID-19 será convocado profissional médico para avaliação.  

O profissional do atendimento deverá estar completamente paramentado com máscara N95 

ou PFF2, capote descartável, face shield, gorro, sapato fechado. O capote e gorro deverão 

ser descartados após o atendimento e as mãos e a face shield deverão ser higienizados. Após 

avaliação da situação clínica, caso se conforme a suspeita, o paciente deverá ser 

encaminhado à UBS/UPA, conforme gravidade do caso. O professor responsável deverá 

preencher o formulário de encaminhamento à UBS com os dados do paciente e entrar em 

contato com o gerente da unidade por e-mail ou WhatsApp (contatos disponíveis no 

ambulatório) para informá-lo sobre o encaminhamento. A sala do atendimento não deverá ser 

mais utilizada até sua completa higienização. 

Caso seja descartada a suspeita, o paciente poderá ser atendido pelos discentes. 

4.6.6.5 Fluxograma para o atendimento de casos suspeitos. 

Anexo 3 – Formulário de encaminhamento à UBS de caso suspeito para COVID-19. 

Notificação: Caso o paciente seja suspeito e encaminhado para o atendimento na rede pública 

ou privada, a notificação passa a ser responsabilidade do local do atendimento. 

A notificação deverá ser feita por meio do formulário eletrônico, dentro das primeiras 24 horas 

a partir da suspeita clínica, no caso do paciente ser atendido no ambulatório da UNIVAÇO. A 

COVID-19 é uma doença de notificação compulsória.  

Casos suspeitos devem ter notificação imediata ao Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde (CIEVS), caso que se enquadre na definição de suspeito, como 

determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I (http://j.mp/ 

portariadeconsolidacao4ms).  

A Rede CIEVS dispõe dos seguintes meios para receber a notificação de casos suspeitos do 

novo coronavírus e outros eventos de saúde pública: (notifica@saude.gov.br) 



 
 

 

Os CID-10 específicos para infecção por coronavírus são o: 

• B34.2 - Infecção por coronavírus de localização não especificada, e os novos códigos: 

• U07.1 – Diagnóstico de COVID-19 identificado por exames laboratoriais. 

• U07.2 - Diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID-19, quando a confirmação 

laboratorial é inconclusiva ou não está disponível. 

Fonte: Ministério da Saúde  

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/Covid19-Orientac--o--

esManejoPacientes.pdf 

4.6.6.6 Tratar adequadamente os resíduos  

Equipe de limpeza das salas de atendimento e ambientes de circulação: Limpeza rigorosa e 

desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência pelos pacientes e equipes 

assistenciais a cada turno de atendimento.   

Pessoal da limpeza do ambulatório: deve ser orientado para higiene das mãos com 

preparação alcoólica frequentemente, uso de gorro, óculos de proteção ou protetor facial, 

máscara cirúrgica, avental impermeável de mangas longas, luvas de procedimento para 

limpeza das salas onde será feito o atendimento dos sintomáticos respiratórios. 

Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de 

infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem ser enquadrados na categoria A1, 

conforme Resolução RDC/Anvisa no 222, de 28 de março de 2018.  

Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos 

quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas e identificados 

pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos 

pretos. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à 

punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem 

contato manual, com cantos arredondados.  

Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. 

Outras informações podem ser obtidas por meio de consulta ao endereço 

eletrônico:http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04- 

-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/Covid19-Orientac--o--esManejoPacientes.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/Covid19-Orientac--o--esManejoPacientes.pdf


 
 

 

 

4.7 RECOMENDAÇÕES POR CAMPO DE ESTÁGIO 

 

4.7.1 Aulas teóricas na UNIVAÇO:   

Aulas teóricas ministradas de forma remota pelas plataformas CANVAS e ZOOM. 

4.7.2 Aulas práticas na UNIVAÇO:   

 

4.7.2.1 MFC e IESC (todas):  

As aulas práticas serão ministradas em salas de aula amplas, respeitando-se o número 

máximo de 15 alunos por grupo e o espaçamento de 1,5 metros entre os alunos.  Alunos e 

professores, funcionários e atores deverão usar máscara do tipo N95 ou PFF2. As salas 

devem ser higienizadas a cada troca de turma. 

4.7.2.2 HAM (1º ao 6º período):  

As aulas práticas serão ministradas em salas de aula amplas, respeitando-se o número 

máximo de 15 alunos por grupo e o espaçamento de 1,5 metros entre os alunos.  Alunos e 

professores, funcionários e atores deverão usar máscara do tipo N95 ou PFF2. As salas 

devem ser higienizadas a cada troca de turma. 

4.7.2.3 APG e MARC (1º ao 6º período):  

As aulas práticas serão ministradas em salas de aula amplas, respeitando-se o número 

máximo de 30 alunos por grupo e o espaçamento de 1,5 metros entre os alunos.  Alunos e 

professores, funcionários e atores deverão usar máscara do tipo N95 ou PFF2. As salas 

devem ser higienizadas a cada troca de turma. 

4.7.2.4 Ambulatório da SMS:  

O atendimento de pacientes será realizado pelos discentes e docentes devidamente 

paramentados, respeitando-se o distanciamento e o número máximo de três alunos por sala. 

Os acompanhantes serão liberados apenas para pacientes menores ou com incapacidade 

física ou mental. Os alunos não atenderão os casos suspeitos para infecção por COVID-19. 

Alunos e professores deverão usar máscara do tipo N95 ou PFF2 e face shield. Adornos 



 
 

 

devem ser removidos e os cabelos longos devem permanecer presos. O uso de luvas fica a 

critério do julgamento crítico do professor para cada caso. Enfatizar constantemente a 

necessidade de lavagem de mãos antes e após cada atendimento. Não são permitidas 

atividades que envolvem aglomerações, como grupos de discussão. 

4.7.2.5 Ambulatório da UNIVAÇO: 

O atendimento de pacientes será realizado pelos discentes e docentes devidamente 

paramentados, respeitando-se o distanciamento e o número máximo de três alunos por sala. 

Os acompanhantes serão liberados apenas para pacientes menores ou com incapacidade 

física ou mental. A triagem encaminhará os casos suspeitos conforme o fluxo descrito. Os 

demais pacientes serão atendidos normalmente. Os alunos não atenderão os casos suspeitos 

para infecção por COVID-19. Alunos e professores deverão usar máscara do tipo N95 ou 

PFF2 e face shield. Adornos devem ser removidos e os cabelos longos devem permanecer 

presos. O uso de luvas fica a critério do julgamento crítico do professor para cada caso. 

Enfatizar constantemente a necessidade de lavagem de mãos antes e após cada 

atendimento. Não são permitidas atividades que envolvem aglomerações, como grupos de 

discussão.  

4.7.2.6 SAMU:  

Haverá o fornecimento de Kits contendo: máscara N95 ou PFF2, face shield, luvas de 

procedimento, capote descartável.  

Os alunos deverão atender paramentados com máscara N95 ou PFF2, face shield, gorro 

descartável e capote descartável. Adornos devem ser removidos e os cabelos longos devem 

permanecer presos. Importante enfatizar constantemente a necessidade da lavagem de mãos 

antes e após cada atendimento. 

4.7.2.7 UPA:  

Haverá o fornecimento de Kits contendo: máscara N95 ou PFF2, face shield, luvas de 

procedimento, capote descartável.  

Os alunos deverão atender paramentados com máscara N95 ou PFF2, face shield, gorro 

descartável e capote descartável. Adornos devem ser removidos e os cabelos longos devem 

permanecer presos. Importante enfatizar constantemente a necessidade da lavagem de mãos 

antes e após cada atendimento. 



 
 

 

4.7.2.8 Internato hospitalar: 

Haverá o fornecimento de Kits contendo: máscara N95 ou PFF2, face shield, luvas de 

procedimento, capote descartável.  

Os alunos deverão atender paramentados com máscara N95 ou PFF2, face shield, gorro 

descartável e capote descartável. Adornos devem ser removidos e os cabelos longos devem 

permanecer presos. Importante enfatizar constantemente a necessidade da lavagem de mãos 

antes e após cada atendimento. 

4.7.2.9 Centro de Habilidades e Simulações Realísticas (CenSim):  

Está autorizado a utilização das salas de Habilidades Médicas e Simulações Realísticas 

apenas para treinamento e capacitação dos alunos do internato. Os alunos e professores 

devem estar vestidos conforme as normas do CenSim e usando máscara do tipo N95 ou 

PFF2. Adornos devem ser removidos e os cabelos longos devem permanecer presos. As 

bolsas e demais materiais devem ficar guardados nos escaninhos e adornos não são 

permitidos. 

4.7.2.10 Monitoramento COVID Estação Qualifica 

O uso de máscara é obrigatório. Manter distanciamento mínimo de 2 metros entre as estações 

de trabalho. Higienização da unidade de trabalho com álcool 70% no início e término da 

atividade diariamente. 

4.7.2.11 Monitoramento COVID Laboratório de Informática UNIVAÇO 

O uso de máscara é obrigatório. Manter janelas abertas e ambiente bem ventilado. 

Estabelecer distanciamento mínimo de 2 metros entre as estações de trabalho. Higienização 

da unidade de trabalho com álcool 70% no início e término da atividade diariamente. 

4.8 DEFINIÇÃO DE EPIS POR CAMPO DE ESTÁGIO (INDIVIDUAL) 

 

4.8.1 Ambulatório (4h/a) 

2 (1 por período, com troca a cada 30 dias, ou após 15 dias se houver danos na máscara) 

máscaras N95/PFF2, luvas de procedimento conforme necessidade, 1 faceshield. 

Obs: não participar do atendimento de sintomático respiratório. 



 
 

 

4.8.2 UPA ou urgência HMI (7h/a) 

2 (1 por período, com troca a cada 30 dias, ou após 15 dias se houver danos na máscara) 

máscaras N95/PFF2, 1 gorro por período, 1 capote descartável por período, luvas de 

procedimento conforme necessidade, 1 faceshield. 

Obs: evitar participar do atendimento de sintomático respiratório. 

4.8.3 Hospital (12 h/a) 

2 (1 por período, com troca a cada 30 dias, ou após 15 dias se houver danos na máscara) 

máscaras N95/PFF2, 1 gorro por período, 1 capote descartável por período, luvas de 

procedimento conforme necessidade, 1 faceshield. 

Obs: evitar participar do atendimento de sintomático respiratório. 

4.8.4 SAMU (12h/a) 

2 (1 por período, com troca a cada 30 dias, ou após 15 dias se houver danos na máscara)) 

máscaras N95/PFF2, 1 gorro por período, 1 capote descartável por período, 1 faceshield, 4 

máscaras cirúrgicas, 4 pares de luvas de procedimento, 4 capotes impermeáveis. 

Obs: evitar participar do atendimento de sintomático respiratório. 

As recomendações quanto aos EPIs indicados em cada campo de estágio poderão ser 

alteradas a qualquer momento a depender da situação epidemiológica do município. 

4.8.5 Estratégias de monitoramento e reposição das atividades para o período de 

absenteísmo em caso de necessidade. 

Estabelecimento de professores (um por fase) que ficarão responsáveis pelo monitoramento 

e orientação aos discentes. A coordenação do curso ficará responsável pelo 

acompanhamento dos docentes. 

 

4.9 PROTOCOLO PSICOLÓGICO/PSICOSSOCIAL 

Os atendimentos psicopedagógicos e psicológicos serão permanentes, com atendimento em 

horário marcado, de forma remota ou em rodízio; 



 
 

 

Serão realizadas atividades lúdicas e com fim psicológico, respeitadas as normativas 

anteriores, para reinserir os professores, alunos e funcionários no cenário acadêmico de pós-

pandemia; 

Aumentar a provisão de saúde mental e serviços de apoio psicossocial que abordam 

estigmatização/ discriminação e apoio aos professores, técnicos-administrativos, acadêmicos 

e suas famílias no enfrentamento das incertezas contínuas da pandemia; 

Promoção de reflexões, por meio de lives (interinstitucionais) sobre as “incertezas” para a 

comunidade acadêmica e civil. As incertezas sobre a segurança, transmissão, distâncias 

corretas, entre outros fatores, podem gerar a ansiedade; então, o melhor é conversar; 

Ampla divulgação da Ouvidoria e Fale Conosco (como caixa de sugestão virtual), pois 

participação coletiva pode promover bem-estar, gerar segurança e confiança no trabalho; 

As campanhas motivacionais devem ser constantes (tanto gerais como específicas) em todos 

os meios de comunicação, para lembrar que a IES está preocupada com o bem-estar de 

todos. 

 

 



 
 

 

4.10 PROTOCOLO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Atendimento ao público: Quando possível, realizado de forma remota e, quando necessário, 

realizado em horário previamente agendado, para evitar aglomerações; 

Os gestores de cada setor deverão planejar, quando necessário, uma escala por equipe para 

evitar ambiente com mesas que não respeitem a distância mínima. Gestores devem definir 

quem volta em um primeiro momento, considerando não somente o grupo de risco, mas 

também a necessidade da atividade in loco, quem reside com pessoas do grupo de risco, 

estado psicológico do colaborador, mães cujos filhos ainda não tenham retornado às 

atividades escolares, etc. (haverá um documento específico para este caso); 

O distanciamento também deve acontecer nas salas de reunião e recomendável a 

manutenção de reuniões via videoconferência caso seja necessária a participação de um 

grande número de pessoas; 

As viagens estão suspensas e só acontecerão em caso de extrema necessidade, sendo 

avaliada pelos gestores diretos. 

 

Guardiões do clima apoiarão no monitoramento deste protocolo. 

 

4.10.1 Ambiente de trabalho: 

As mesas de trabalho terão o distanciamento mínimo de 2 m para segurança do funcionário; 

Os ambientes que fazem atendimento ao público serão organizados, quando necessário, com 

marcações no piso, a fim de delimitar espaços mínimos de distanciamento; 

A ventilação deve ser natural quando possível; 

O horário de lanche ou descanso deve ser previsto conforme orientações para evitar 

aglomerações; 

Promover campanhas de vacinação (servirá também para monitoramento para prevenção de 

doenças infectocontagiosas). 



 
 

 

 

4.11 PROTOCOLO JURÍDICO 

As recomendações do presente protocolo serão divulgadas a toda a comunidade acadêmica 

na forma de regulamento a ser disponibilizado virtualmente (no site institucional) e fisicamente 

em diversos pontos da Instituição de Ensino; 

A ciência e concordância dos alunos com este protocolo deverá ser registrada em cada 

Coordenação de Curso em documento a ser assinado pelos alunos da Instituição e, em caso 

de alunos menores de 18 anos, pelos seus responsáveis; 

Todos os professores deverão assinar termo aditivo de trabalho de forma a registrar as 

alterações necessárias pelo cenário atual; 

Todos os funcionários administrativos deverão assinar termo aditivo de trabalho de forma a 

registrar as alterações necessárias pelo cenário atual; 

Revisar políticas de pessoal (com sindicatos de professores) para acomodar ausências 

relacionadas à saúde e apoiar remotamente o ensino misto. As políticas devem proteger 

funcionários, professores e estudantes com alto risco devido à idade ou condições médicas 

subjacentes, com planos para cobrir professores ausentes e continuar remotamente a 

educação, acomodando as necessidades, na medida do possível. Recomenda-se a 

disponibilidade do atendimento primário de enfermeiro ou médico na própria Instituição (se 

possível) e/ou direcionar a um atendimento agendado. 
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6 ANEXOS 

 

6.1 Anexo 1 – Questionário de monitoramento diário COVID-19. 

 

Você está seguindo com rigor as normas de biossegurança? Sim Não 

Manter 2,0 metros de distância das outras pessoas. 

Uso de máscara por todos os envolvidos durante todo o tempo. 

Higienização frequente de mãos. 

Não compartilhar objetos. 

Uso de EPIs adequados para atendimento de pacientes conforme especificado adiante no texto. 

Manter atividades à distância (videoconferência) quando tratar-se de grandes grupos. 

Não permitir aglomerações. 

Você está apresentando febre, calafrios, congestão nasal, perda do olfato ou 
paladar, coriza, tosse, dor de garganta, fadiga, adinamia, dor muscular, cefaleia, 
dificuldade para respirar, náusea, vômito ou diarreia hoje? 

Sim Não 

Caso positivo: 

Fique em casa em ambiente restrito se domicílio compartilhado, comunique-se com o seu professor ou 
coordenador do curso, use máscara quando em contato com outras pessoas do seu domicílio, mantenha-se o 
mais afastado deles quanto possível, procure atendimento médico.  

Procure pronto atendimento se: 

1. Dificuldade para respirar; 

2. Dor persistente ou pressão no tórax; 

3. Confusão mental; 

4. Sonolência; 

5. Cianose labial. 

 
Observação: Neste momento o teste rápido ou sorológico não tem valor devido a sua baixa sensibilidade. A 
RT- PCR SarsCov2 deve ser colhida a partir do terceiro dia do início dos sintomas.  

Tem alguém da sua casa que está apresentando febre, calafrios, congestão 
nasal, perda do olfato ou paladar, coriza, tosse, dor de garganta, fadiga, 
adinamia, dor muscular, cefaleia, dificuldade para respirar, náusea, vômito ou 
diarreia hoje? 

Sim Não 

Caso positivo: 

Fique em casa em casa, comunique-se com o seu professor ou coordenador do curso, use máscara quando 
em contato com outras pessoas fora do seu domicílio se houver necessidade de sair, procure atendimento 
médico em caso de sintomas.  

Contato domiciliar: Caso suspeito ou confirmado de COVID-19, recomenda-se o afastamento de seus 
CONTATOS das atividades por 14 dias a partir do início dos sintomas do contato, podendo retornar após 
esse prazo, caso não tenha apresentado sintomas gripais. Em caso de aparecimento de sintomas gripais 
contar os 14 dias a partir do início dos mesmos (ou 10 dias se melhora clínica nos últimos 3 dias) para 
retorno, lembrando que passará a ser considerado caso suspeito da doença. 

 
Contato com paciente assintomático IgM positivo: recomenda-se o afastamento de seus CONTATOS das 
atividades por 7 dias a partir do contato ou resultado do teste (contato domiciliar), podendo retornar após 
esse prazo, caso não tenha apresentado sintomas gripais.  



 
 

 

Você teve contato com caso confirmado da doença sem o seguimento rígido 
das medidas de biossegurança? 

Sim Não 

Caso positivo: 

Fique em casa, comunique-se com o seu professor ou coordenador do curso, use máscara quando em 
contato com outras pessoas, meça sua temperatura diariamente, procure atendimento médico caso 
apresente sintomas.  

Contato não domiciliar: Caso confirmado de COVID-19, recomenda-se o afastamento de seus CONTATOS 
das atividades por 10 dias a partir do contato, podendo retornar após esse prazo, caso não tenha 
apresentado sintomas gripais. Em caso de aparecimento de sintomas gripais contar os 14 dias a partir do 
início dos mesmos (ou 10 dias se melhora clínica nos últimos 3 dias) para retorno, lembrando que passará a 
ser considerado caso suspeito da doença.  

 
Contato com paciente assintomático IgM positivo: recomenda-se o afastamento de seus CONTATOS das 
atividades por 7 dias a partir do contato ou resultado do teste (contato domiciliar), podendo retornar após 
esse prazo, caso não tenha apresentado sintomas gripais.  

 

DEFINIÇÃO DE CONTATO: permanência por mais de 15 minutos sem paramentação adequada e a uma 
distância menor que 2,0 metros de caso suspeito ou confirmado de COVID19. 
 
Será considerado CONTATO qualquer outro aluno que compartilha domicílio ou transporte com o aluno que 
for caso suspeito ou confirmado com COVID-19, devendo os mesmos critérios serem a ele aplicados. 

Você teve contato com caso suspeito da doença sem o seguimento rígido das 
medidas de biossegurança? 

Sim Não 

Caso positivo: 

Fique em casa, comunique-se com o seu professor ou coordenador do curso, use máscara quando em 
contato com outras pessoas, meça sua temperatura diariamente, procure atendimento médico caso 
apresente sintomas.  

Contato não domiciliar: Caso suspeito de COVID-19, recomenda-se o afastamento de seus CONTATOS das 
atividades por 10 dias a partir do contato, podendo retornar após esse prazo, caso não tenha apresentado 
sintomas gripais. Em caso de aparecimento de sintomas gripais contar os 14 dias a partir do início dos 
mesmos (ou 10 dias se melhora clínica nos últimos 3 dias) para retorno, lembrando que passará a ser 
considerado caso suspeito da doença.  

Se o caso suspeito não se confirmar COVID-19 por testagem, recomenda-se o afastamento por 7 dias a 
contar do dia do contato, podendo retornar às atividades apenas no 8º dia se não houver apresentado sinais 
e sintomas da síndrome gripal durante o afastamento. 

 

DEFINIÇÃO DE CONTATO: permanência por mais de 15 minutos sem paramentação adequada e a uma 
distância menor que 2,0 metros de caso suspeito ou confirmado de COVID19. 
 
Será considerado CONTATO qualquer outro aluno que compartilha domicílio ou transporte com o aluno que 
for caso suspeito ou confirmado com COVID-19, devendo os mesmos critérios serem a ele aplicados. 

Tem algum colega de turma ou professor sintomático ou com quadro 
confirmado de COVID 19? 

Sim Não 

Caso positivo: 

Em caso de contato desprotegido recomenda-se o afastamento de seus CONTATOS das atividades por 10 
dias a partir do contato, podendo retornar após esse prazo, caso não tenha apresentado sintomas gripais. Em 
caso de aparecimento de sintomas gripais contar os 14 dias a partir do início dos mesmos (ou 10 dias se 
melhora clínica nos últimos 3 dias) para retorno, lembrando que passará a ser considerado caso suspeito da 
doença. 
 
DEFINIÇÃO DE CONTATO: permanência por mais de 15 minutos sem paramentação adequada e a uma 
distância menor que 2,0 metros de caso suspeito ou confirmado de COVID19. 
 
Será considerado CONTATO qualquer outro aluno que compartilha domicílio ou transporte com o aluno que 
for caso suspeito ou confirmado com COVID-19, devendo os mesmos critérios serem a ele aplicados. 



 
 

 

Caso haja 2 pessoas sintomáticas em um mesmo grupo, entre alunos e professores, as aulas do grupo serão 
suspensas, mesmo sem a consideração de CONTATO e as definições deverão ser estabelecidas pelo 
COMITÊ DE CRISE.  Comunique-se com o coordenador do curso. 

Você sabe como proceder isolamento domiciliar em caso de necessidade? Sim Não 

Caso Não  

Em caso de suspeita ou diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações: 

 Fique em isolamento domiciliar. 

 Utilize máscara o tempo todo. 

 Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo. 

 Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, 

pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente. 

 Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso. 

 O lixo produzido precisa ser separado e descartado. 

 Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com 

água sanitária ou álcool 70%. 

 Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, 

limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária. 

 Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe 

da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações: 

 Manter a distância mínima de 1,5 metros entre o paciente e os demais moradores. 

 Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%. 

 Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 

dias também. 

 Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 

dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação 

médica. 

Você faz parte do grupo de risco? Sim Não 

Caso positivo: 
Procure o diretor ou coordenador do curso para que seu caso seja discutido. 
 
Grupo de risco 

1- Pessoas com mais de 65 anos 

2- Pessoas com as seguintes comorbidades: 

 
•Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia 
isquêmica etc.); 
•Hipertensão; 
•Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC); 
•Tabagismo; 
•Obesidade; 
•Imunodepressão; 
•Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 
•Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; 
•Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 
•Neoplasia maligna; 
•Gestação de alto risco. 

 

 



 
 

 

6.2 Anexo 2 – Questionário de triagem de COVID-19. 

 

Triagem COVID 19 

 

Nome: ______________________________    Data___/___/2021 

 

Você tem apresentado algum dos sintomas abaixo nos 
últimos dias? 

Febre Sim Não 

Tosse Sim Não 

Falta de ar Sim Não 

Dor ou pressão no peito Sim Não 

Dor da garganta Sim Não 

Nariz entupido ou escorrendo Sim Não 

Perda ou alteração do olfato Sim Não 

Perda ou alteração do paladar Sim Não 

Dor de cabeça Sim Não 

Diarreia Sim Não 

Náusea (vontade de vomitar) Sim Não 

Vômito Sim Não 

Dor de barriga Sim Não 

Conjuntivite Sim Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.3 Anexo 3 – Formulário de encaminhamento à UBS  

 

Encaminhamento à UBS de paciente suspeito de COVID-19 

O/A paciente _________________________________________, _____ anos, foi avaliado/a 

hoje no ambulatório da UNIVAÇO pela equipe de triagem e foram identificados sintomas 

compatíveis com COVID-19 sem sinais de gravidade clínica evidentes. O/A paciente recebeu 

orientações quanto ao possível diagnóstico, necessidade de isolamento domiciliar e foi 

orientado/a a procurar imediatamente a UBS de referência do seu bairro para atendimento 

médico, testagem, notificação e acompanhamento pela equipe de saúde responsável.  

 

Início dos sintomas dia: _____/_____/2021 

Sintomas detectados: 

Febre Sim Não 

Tosse Sim Não 

Falta de ar Sim Não 

Dor ou pressão no peito Sim Não 

Dor da garganta Sim Não 

Coriza Sim Não 

Perda ou alteração do olfato Sim Não 

Perda ou alteração do paladar Sim Não 

Dor de cabeça Sim Não 

Diarreia Sim Não 

Náusea Sim Não 

Vômito Sim Não 

Dor de barriga Sim Não 

Conjuntivite Sim Não 

Outros: 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________                             Data:_____/_____/2020 

 



 
 

 

6.4 Anexo 4 – Orientações para o paciente suspeito de COVID-19.    

Se eu ficar doente 

Se estiver doente, com sintomas compatíveis com a COVID-19, tais como febre, tosse, dor 

de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, evite contato físico com outras pessoas, 

incluindo os familiares, principalmente, idosos e doentes crônicos, procure imediatamente os 

postos de triagem nas Unidades Básicas de Saúde / UPAS ou outras unidades de saúde.  

Após encaminhamento consulte-se com o médico. Uma vez diagnosticado pelo médico, 

receba as orientações e prescrição dos medicamentos que você deverá usar. O médico 

poderá solicitar exames complementares. Inicie o tratamento prescrito imediatamente. 

Mantenha seu médico sempre informado da evolução dos sintomas durante o tratamento e 

siga suas recomendações. 

Utilize máscara o tempo todo. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo 

boca e nariz todo o tempo. 

Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe 

vaso mantendo a tampa fechada, pia e demais superfícies com álcool, água sanitária ou outro 

produto recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa -  para 

desinfecção do ambiente. 

Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu 

uso. O lixo produzido precisa ser separado e descartado. 

Evite compartilhar sofás e cadeiras e realize limpeza e desinfecção frequente com água 

sanitária ou álcool 70% ou outro produto recomendado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa. 

Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta 

fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70%, água sanitária, ou outro produto 

recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

Caso o paciente não more sozinho, recomenda-se que os demais moradores da residência 

durmam em outro cômodo, seguindo também as seguintes recomendações: 

Mantenha a distância mínima de 2 metros entre a pessoa infectada e os demais moradores. 

Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária, álcool 70% ou outro produto 

recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores devem ficar em 

distanciamento conforme orientação médica. 

 



 
 

 

6.5 Anexo 5 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

Máscaras de tecido 

As máscaras de tecido podem ser utilizadas em ambientes da escola pelos funcionários e 

alunos que frequentam a Estação Qualifica (tele monitoramento de pacientes com suspeita 

de COVID-19). Essas máscaras não podem ser utilizadas em ambientes destinados ao 

atendimento de pacientes. 

As recomendações da OMS para o uso de máscaras não cirúrgicas são: 

- Sobre o material de composição: as máscaras não cirúrgicas devem ter, idealmente, no 

mínimo, três camadas de tecido: camada exterior de um material resistente à água, como o 

polipropileno, poliéster ou uma mistura deles; a camada do meio deve agir como um filtro e 

pode ser feita de um material sintético, como o polipropileno, ou de uma camada extra de 

algodão; a camada interior tem como recomendação de composição material que absorva a 

água, como o algodão. 

- Em áreas com transmissão comunitária, a recomendação é de que pessoas com 60 anos 

ou mais ou com doenças pré-existentes usem máscara cirúrgica. 

Máscara cirúrgica  

Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas 

respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito 

ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV).  

Como colocar corretamente: 

- Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com álcool em gel 70% ou lave as mãos com 

água e sabão. 

- Inspecione a máscara quanto a rasgos ou buracos; não use uma máscara que foi usada 

anteriormente ou está danificada. 

- Verifique qual lado é o topo – geralmente é onde a tira de metal está. 

- Em seguida, identifique o interior da máscara, que geralmente é o lado branco. 

- Remova as tiras por trás da cabeça ou orelhas, sem tocar na frente da máscara. 

- Coloque a máscara no rosto, cobrindo o nariz, a boca e o queixo, certificando-se de que não 

haja espaços entre o rosto e a máscara. 

- Aperte a tira de metal para que ela se molde ao formato do seu nariz. 

- Lembre-se, não toque na frente da máscara enquanto a estiver usando para evitar 

contaminação; se você tocar acidentalmente, limpe as mãos. 

Como remover corretamente: 

- Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um sabonete à base de álcool ou água e 

sabão. 



 
 

 

- Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara;  

- Ao remover a máscara, incline-se para frente e afaste-a do rosto. 

- As máscaras cirúrgicas são para uso único apenas; descarte a máscara imediatamente, de 

preferência em uma lixeira fechada. 

- Limpe as mãos depois de tocar na máscara. 

- Esteja ciente da condição da máscara e a substitua se ficar suja ou úmida. 

- Não reutilize máscaras descartáveis. 

Máscara de proteção respiratória 

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos 

pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV) deve 

utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na 

filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). A máscara 

deverá estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser compartilhada entre 

profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações 

do fabricante.  

Luvas  

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de 

contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, 

mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a 

possibilidade de transmissão do novo coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador de saúde, 

assim como de paciente para paciente por meio das mãos do profissional. Quando o 

procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser utilizadas luvas 

estéreis (de procedimento cirúrgico). As recomendações quanto ao uso de luvas por 

profissionais de saúde são:  

• Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.  

• Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal 

contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada.  

• Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, 

portas) quando estiver com luvas.  

• Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser reutilizadas).  

• O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.  

• Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.  

• Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos.  

Protetor ocular ou protetor de face  

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem 

ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, 

secreções corporais e excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional 

responsável pela assistência sendo necessária a higiene correta após o uso. Sugere-se para 



 
 

 

a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo 

fabricante do equipamento de proteção.  

Capote/avental  

O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde há risco 

de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a 

contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha 

ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa 

qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a 

execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos. O capote ou 

avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de 

sair do quarto do paciente ou da área de assistência. Após a remoção do capote deve-se 

imediatamente proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o 

profissional, pacientes e ambiente.  

 

Atenção: todos os profissionais (próprios ou terceirizados) deverão ser capacitados para a 

prevenção da transmissão de agentes infecciosos e treinados para uso correto dos EPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.6 Anexo 6 – Informativo sobre prevenção de contágio afixado na escola e 

ambulatório. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.7 Anexo 7 -  informativo para o sintomático respiratório na comunidade acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


