DIRETORIA GERAL
FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA
PORTARIA Nº 10/2020
Dispõe sobre o Calendário acadêmico para o ano letivo de 2020, a
conclusão do semestre 2020.1 para as disciplinas realizadas por
meio digital em substituição às aulas presenciais e que tiveram as
cargas horárias previstas integralmente realizadas, a reposição das
aulas práticas em campo de atuação profissional e laboratórios
suspensas em virtude da COVID-19 no semestre 2020.1, e o
funcionamento do semestre 2020.2.

O CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO (CSA), no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 12 do Regimento Interno, diante da emergência de saúde pública ocasionada pelo coronavírus
SARS-COV-2, bem como da adoção de medidas necessárias enquanto solução de continuidade da
aprendizagem dos alunos aliadas à prevenção, controle, mitigação dos riscos de transmissão da
COVID-19 e de ações para retomada segura de atividades e convívio social nos ambientes da
instituição para o ano letivo de 2020, e
Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), de 30 de janeiro de 2020;
Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 356, de 11 de
março de 2020 do Ministério da Saúde, que determina a absoluta necessidade de adoção de
medidas preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia causada pelo COVID-19 e com o
objetivo de proteger de forma adequada a saúde e a vida da população;
Considerando o Decreto Legislativo nº 06, publicado em 20 de março de 2020, em que o
Congresso Nacional reconheceu oficialmente o estado de calamidade pública no Brasil, estendendo
seus efeitos até o dia 31 de dezembro do ano corrente, nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
Considerando a Medida Provisória nº 934, de 1ª abril de 2020, que estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento
da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Considerando que o Parecer CNE/CP nº 05/2020, homologado pelo despacho de 29 de maio
do Ministério da Educação, trata da reorganização do Calendário acadêmico, reposição das aulas
e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga
horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;
Considerando a Nota Técnica Conjunta nº 17 / 2020 / CGLNRS / DPR / SERES / SERES /
MEC, de 15 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19 e revoga
as Portarias nº 343, de 17 de março de 2020 e nº 345 de 19 de março de 2020 e 473, de 12 de
maio de 2020;
1

Considerando que a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - COVID-19, estendendo o período de autorização para substituição
das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem
recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios
convencionais, nas instituições de educação superior integrantes do sistema federal de ensino até
31 de dezembro de 2020;
Considerando que a Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, do Ministério da
Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, estabelece as medidas necessárias a
serem observadas pelas organizações visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão da COVID-19 em ambientes de trabalho, de forma a preservar a segurança dos
trabalhadores, os empregos e atividade econômica;
Considerando o Parecer nº 776/97 do Conselho Nacional de Educação – CNE que orienta
para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação e sinaliza a necessidade de observar os
princípios de assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da carga
horária a ser cumprida para a integralização dos currículos e, evitar o prolongamento desnecessário
da duração dos cursos de graduação;
Considerando que as instituições de educação superior, no exercício de sua autonomia e
responsabilidade na condução dos respectivos projetos pedagógicos, respeitando-se as normas e
os parâmetros legais estabelecidos, preservando o padrão de qualidade previsto no inciso IX do
artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal, podem propor formas de
realização e reposição de dias e horas de efetivo trabalho acadêmico;
Considerando que no exercício de autonomia e responsabilidade na condução de seus
projetos acadêmicos, respeitando-se os parâmetros e normas legais estabelecidas, com destaque
e em observância ao disposto na Portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, as instituições
de educação superior podem considerar a utilização da modalidade EaD, em até 40% da carga
horária total de cada curso, como alternativa à organização pedagógica e curricular de seus cursos
de graduação presenciais;
Considerando que há princípios estabelecidos na Constituição Federal, tais como acesso e
permanência, pluralismo pedagógico e autonomia universitária, previstos respectivamente nos
artigos 205 e 207 da Constituição Federal; no inciso III do artigo 12º da LDB, incumbência de
estabelecer seu projeto pedagógico; e pela Lei 10.841/2004 (Sinaes), respeito à identidade e
diversidade das IES;
Considerando que o período de suspensão das aulas presenciais com substituição pelas
aulas remotas com o uso dos recursos tecnológicos e de informação é definido por cada ente
federado por meio de decretos de cada Estado ou Município. Contexto que permite ter situações
muito diferentes de reposição das aulas em cada parte do território brasileiro;
Considerando que a instituição preparou-se para o ano letivo de 2020 no final de 2019, tendo
elaborado seu planejamento pedagógico baseado numa realidade que foi profundamente alterada
pela oferta de disciplinas por meio digital, objetivando não suspender as atividades acadêmicas;
Considerando que as instituições de educação superior, devidamente credenciadas e
autorizadas pelo poder público, no exercício de sua autonomia e responsabilidade na condução dos
respectivos projetos pedagógicos, devem buscar soluções que contribuam efetivamente para o
enfrentamento desta difícil situação, visando o funcionamento e continuidade do processo de
formação de seus estudantes, enfoque no bem estar dos alunos e funcionários, segurança da
coletividade e manutenção de nossas atividades acadêmicas.
O Presidente do Conselho Superior Acadêmico (CSA) das Faculdades Integradas do
Extremo Sul da Bahia, no uso de suas atribuições legais resolve:
Art. 1º. Substituir, em caráter excepcional, a realização de todas as aulas presenciais das
disciplinas teóricas-cognitivas e práticas pedagógicas de sala de aula no ano letivo de 2020, por
aulas em meio digital utilizando os recursos educacionais virtuais, tecnologias de informação e
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comunicação, ou outros meios convencionais, síncronos ou assíncronos, de acordo com o artigo 1º
da Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020.
§ 1º. O período de substituição das aulas presenciais por aulas em meio digital de que trata
o caput deste artigo poderá se estender até 31 de dezembro de 2020, de acordo com as orientações
sanitárias, dos poderes públicos municipal e estadual.
§ 2º. Durante o referido período de substituição das atividades acadêmicas, as aulas e as
avaliações de aprendizagem serão realizadas por meio de ferramentas eletrônicas/virtuais
adequadas, devendo manter o mesmo padrão de qualidade das atividades presenciais.
Art. 2º. Entende-se como Práticas Pedagógicas aquelas categorizadas por:
I.

Práticas Pedagógicas de sala de aula - atividades práticas realizadas em sala de
aula, com ou sem auxílio de tecnologias, que aproxima o estudante da atuação
profissional, por meio da aplicação de conhecimentos da prática profissional em sala
de aula físicas e/ou virtuais.

II.

Práticas Pedagógicas Laboratoriais (PPL) - são atividades práticas realizadas em
espaços de aprendizagem da instituição, que requer do aluno o desenvolvimento de
habilidades psicomotoras por meio de atividades experimentais e/ou simuladas.

III.

Práticas Pedagógicas em Campo de Atuação Profissional (PPCAP) - são
atividades práticas sem vínculo empregatício de aproximação do estudante ao campo
de atuação profissional, conforme previsto nos Projetos Pedagógicos dos cursos,
caracterizadas como visitas técnicas, atividades de educação, desenvolvimento de
projetos de intervenção a partir de uma realidade e/ou realização de atividades
pontuais específicas para o desenvolvimento profissional do estudante.

IV.

Atividades Práticas de Estágio (APE) - são os Estágios Supervisionados curriculares
previsto nos Projetos Pedagógicos dos cursos, e constam de atividades da prática
profissional em campo, sem vínculo empregatício, na área específica do curso,
realizados em serviços públicos e privados, e/ou em locais próprios administrados pela
Instituição.

Art. 3º. A substituição das atividades acadêmicas de que trata o art. 1º, não se aplica às
PPL, PPCAP e APE, incluindo o atendimento à comunidade nas Clínicas e Núcleos de Prática
Jurídica administrados pela Instituição.
Art. 4º. As atividades acadêmicas das disciplinas teóricas-cognitivas e práticas
pedagógicas de sala de aula deverão ocorrer regularmente no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) da Instituição.
§ 1°. Será de responsabilidade dos estudantes o acompanhamento dos comunicados, das
atividades acadêmicas planejadas e avaliações, de acordo com a programação definida e publicada
no AVA da Instituição.
§ 2°. O material instrucional de aprendizagem das disciplinas de que trata o caput deste
artigo, incluindo as aulas síncronas, ficará à disposição dos estudantes no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) da Instituição, que deverá ser acessado através do Portal do Aluno no Sistema
Lyceum no seguinte link: https://aluno.ftc.br/.
Art. 5º. Aprovar a alteração do calendário acadêmico, inicialmente planejado para o ano
letivo de 2020, na forma dos Anexos 1 e 2, e nos termos da Medida Provisória nº 934, de 1ª abril
de 2020, que adequa os cronogramas previstos para os períodos letivos relacionados ao 1º e 2º
semestres de 2020, e define as datas para início, término e reposição das aulas das disciplinas
teóricas-cognitivas e práticas pedagógicas de sala de aula.
§ 1°. As disciplinas teórico-cognitivas e práticas pedagógicas de sala de aula previstas para
o primeiro semestre de 2020, desenvolvidas por meio digitais, e que tiveram as cargas horárias
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totalmente integralizadas, deverão concluir todas as etapas e processos acadêmicos até o dia 30
de junho de 2020.
§ 2°. As atividades acadêmicas relacionadas às PPL, PPCAP e APE, incluindo o
atendimento à comunidade nas Clínicas e Núcleos de Prática Jurídica administradas pela
Instituição, suspensas no primeiro semestre de 2020 em função da COVID-19, deverão ser
integralmente repostas, para fins de cumprimento da carga horária dos cursos, conforme
estabelecido na legislação em vigor.
§ 3°. O cronograma para reposição e retomada das atividades práticas estabelecidas no
parágrafo 2º deverá ocorrer em um dos seguintes períodos propostos:
I.

Período 01 (1ª opção) – 01 de julho a 12 de agosto de 2020;

II.

Período 02 (2ª opção) – 13 de julho a 21 de agosto de 2020;

III.

Período 03 (3ª opção) – 03 de agosto a 11 de setembro de 2020.

§ 4°. O período de rematrícula dos alunos veteranos para realização das atividades
acadêmicas planejadas para o segundo semestre do ano letivo de 2020 terá início na data de 06
de julho e término no dia 25 de julho.
§ 5°. O início das atividades acadêmicas no segundo semestre de 2020 poderá ocorrer
conjuntamente com o calendário de reposição das atividades acadêmicas relacionadas às PPL,
PPCAP e APE para o primeiro semestre de 2020.
§ 6°. As atividades acadêmicas de PPL, PPCAP e APE previstas para o segundo semestre
do ano letivo de 2020 poderão ter início a partir do dia 31 de agosto.
§ 7°. As atividades acadêmicas relacionadas às PPL, PPCAP e APE, previstas nos
parágrafos 3º e 6º deste artigo, planejadas tanto para reposição das aulas do primeiro semestre de
2020 quanto para realização no segundo semestre de 2020, deverão ocorrer na modalidade
presencial, condicionado à autorização das autoridades sanitárias, poderes públicos municipal e
estadual, após avaliação do cenário epidemiológico.
§ 8°. A retomada do ano letivo no segundo semestre de 2020 terá como data de início das
atividades acadêmicas o dia 10 de agosto de 2020 e encerramento previsto para o dia 23 de
dezembro de 2020.
Art. 6º. Suspender, em caráter excepcional, a condição de pré-requisito das disciplinas PPL,
PPCAP e APE não integralizadas no primeiro semestre do ano letivo de 2020, enquanto etapa de
seleção de componentes curriculares para o processo de rematrícula para o segundo semestre do
corrente ano.
Parágrafo único: A suspensão de pré-requisito está condicionada a análise e autorização
pela Coordenação de cada Curso.
Art. 7º. Instituir, na forma do Anexo 3, o Protocolo de Retorno e Reposição das Atividades
Práticas (PRRAP) para o primeiro semestre de 2020 das disciplinas PPL, PPCAP e APE suspensas
de cada curso, a ser implementado nos períodos previstos no parágrafo 3º do art. 5º desta portaria.
§ 1°. O PRRAP deverá ser executado seguindo o Projeto Pedagógico de cada curso,
considerando as orientações das autoridades públicas, a conformidade com os protocolos de
biossegurança indicados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, a fim de proporcionar
o desenvolvimento de competências teórico-práticas necessárias para o cumprimento das unidades
curriculares e para a formação profissional do estudante.
§ 2º. O PRRAP deverá garantir a reposição da carga horária prática de cada disciplina
prevista no Projeto Pedagógico do Curso descontada a carga horária já cumprida pelo discente no
período presencial que precedeu a situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19.
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Art. 8º. As disciplinas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Projeto Integrador (PI) e
Trabalho Interdisciplinar Dirigido (TID) terão sua carga horária desenvolvida no AVA da Instituição
e por meio da adoção de tecnologias educacionais e digitais que permitam, de forma efetiva, a
comunicação e a interação necessárias para a continuidade dos trabalhos.
Parágrafo único: Considera-se como parte integrante desta portaria os Informativos para
os estudantes e professores que definem as diretrizes para desenvolvimento, apresentação e
defesa do TCC, PI e TID.
Art. 9º. A finalização do Processo Avaliativo do primeiro semestre de 2020 deverá ocorrer
nas disciplinas que já tenham integralizado a carga horária total e tenham cumprido todas as etapas
da avaliação do aproveitamento discente, resultantes da Verificação da Aprendizagem 1 (VA1),
Verificação da Aprendizagem 2 (VA2), Outras Atividades (OATs), Segundas Chamadas e Avaliação
Final.
§ 1º. Todas as notas parciais das atividades ou avaliações realizadas até o dia 30 de junho
de 2020 das PPL, PPCAP e APE deverão ser registradas no sistema acadêmico.
§ 2º. A finalização do Processo Avaliativo das disciplinas mencionadas no parágrafo anterior
ocorrerá após o encerramento das atividades do PRRAP.
Art. 10. O Fechamento do Diário Eletrônico no sistema acadêmico deverá ser realizado até
o dia 30 de junho de 2020, apenas para as disciplinas teóricas-cognitivas e práticas pedagógicas
de sala de aula, conforme previsto no caput do artigo 9º.
Parágrafo Único. O Fechamento do Diário Eletrônico das disciplinas de PPL, PPCAP e APE
deverá ocorrer após o encerramento das atividades do PRRAP.
Art. 11. Instituir, visando disciplinar o acesso seguro aos espaços físicos da instituição, na
forma do Anexo 4, o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da
transmissão de COVID-19 (PCPMC).
Art. 12. Após a publicação desta portaria deverá ser realizada comunicação ao Ministério
da Educação (MEC), relacionando as medidas adotadas pela Instituição, de acordo com o § 6º do
Art. 1º da Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020.
Art. 13. Ficam revogadas as Portarias AD Referendum CSA nº 01/2020 de 16 de Março de
20201; nº 02/2020 de 18 de Março de 20202; nº 04/2020 de 02 de Abril de 2020 3; nº 05/2020 de 16
de Abril de 20204; nº 08/2020 de 15 de Maio de 20205; nº 09/2020 de 23 de Maio de 20206.
Art. 14. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Eunápolis, 25 de junho de 2020.

Álvaro Camilo Dias Faria
Diretor Geral

1

Dispõe sobre medidas, recomendações e esclarecimentos para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do coronavírus.;
2
Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação por aulas que utilizem meios e tecnologia
de informação e comunicação nas Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia e da regulamentação das aulas no AVA (Ambiente
Virtual de Aprendizagem).;
3
Dispõe sobre a alteração do Calendário Acadêmico 2020.1 das Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia.;
4
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria Ad Referendum nº 02, publicada pelo CSA no dia 18 de março de 2020.;
5
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria Ad Referendum nº 05 publicada pelo CSA no dia 16 de abril de 2020.;
6
Dispõe sobre a suspensão das atividades acadêmicas no período de 25 e 26 de maio de 2020 das Faculdades Integradas do Extremo
Sul da Bahia.
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ANEXOS
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Anexo 1 – Calendário Acadêmico 2020.1
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Anexo 2 – Calendário Acadêmico 2020.2
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Anexo 3 – Protocolo de Retorno e Reposição das Atividades Práticas (PRRAP)
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Anexo 4 - Plano de Contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão de COVID-19 na
Unesulbahia

CORONAVÍRUS:
Um movimento pela
prevenção

Plano de Continge ncia para prevença o,
monitoramento e controle da
transmissa o de COVID-19 na
Unesulbahia
Versão aluno
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Movimento pela Prevenção na Unesulbahia
A rapidez com que acontecem as mudanças e a necessidade humana de adaptação nunca,
em nossa história recente, foram tão evidentes.
A pandemia do novo Coronavírus transformou nossas vidas de muitas formas, afetando
diretamente a interação entre as pessoas, o uso da tecnologia e o mundo do trabalho.
Com a educação não foi diferente. Em poucos dias, as Instituições de Ensino Superior – IES
– modificaram seus espaços de aprendizagem das salas de aula física para os ambientes
virtuais. O distanciamento social, fundamental na redução da taxa de transmissão do novo
coronavírus, fez com que as IES recorressem às plataformas digitais e, assim, mantivessem
suas atividades e a sua comunidade conectada. Seguimos em frente, nos reinventando a
cada dia, mantendo-nos em movimento.
A resistência ao novo, que sempre justificou a baixa adesão à tecnologia, precisou ser
enfrentada. Palavras como conferência, podcast, live e teletrabalho passaram a fazer parte
do dia a dia de estudantes e professores. A privação do contato físico foi o motor para a
inovação, estimulando reflexão, criatividade e trabalho colaborativo na busca de referenciais
para a construção de uma nova forma de aprendizado.
Despertamos nos estudantes, professores e colaboradores a importância do nosso
compromisso social com a Educação e com a promoção da saúde a partir do
desenvolvimento de ações efetivas para combater a pandemia do novo Coronavírus através
do programa Movimento pela Prevenção. Investimos em tecnologia para produção de
cabines de desinfecção, protetores faciais, álcool gel e sabonete líquido, que foram doados
para instituições que atuam no combate à pandemia.
E é no contexto do Movimento pela Prevenção que seguimos e apresentamos à comunidade
este documento, fruto do trabalho colaborativo de um grupo que, em curto período, buscou
referenciais que orientassem o retorno das nossas atividades acadêmicas de maneira
planejada, adotando medidas sanitárias em consonância com a legislação e com os mais
elevados padrões de biossegurança.
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A pandemia de COVID-19
A COVID-19 é uma doença respiratória infecciosa emergente, identificada pela primeira vez
na cidade chinesa de Wuhan em dezembro de 2019.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da
doença COVID-19 constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
– o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário
Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma
pandemia1. No momento da publicação deste documento, o número de casos confirmados
em todo o mundo chega a 7.052.615, sendo que destes, 678.360 ocorrem no Brasil 2.
O agente etiológico foi identificado como membro da família dos Coronavírus, conhecido
desde meados da década de 1960. Os membros desta família são conhecidos por causar
desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como a Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome) e a Síndrome
Respiratória do Oriente Médio (MERS - Middle East Respiratory Syndrome). Os casos agora
identificados estão relacionados a uma nova variante do Coronavírus, denominada SARSCoV-2.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a transmissão da COVID-19 pode ocorrer,
principalmente, de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca que se
espalham quando uma pessoa com COVID-19 tosse, espirra ou fala (perdigoto). Essas
gotículas, por serem relativamente pesadas, não se deslocam a longas distâncias e caem
rapidamente no chão ou se depositam em objetos e superfícies ao redor da pessoa – como
mesas, maçanetas, celulares e corrimãos.3
É possível contrair a COVID-19 ao respirar essas gotículas de uma pessoa infectada pelo
vírus ou ao tocar em objetos ou superfícies contaminadas com as mãos ou outra parte do
corpo e, em seguida, levarem as mãos aos olhos, nariz ou boca.

Organização Pan-americana de Saúde - Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo
coronavírus).
Disponível
em
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875. Acesso em
07 de junho de 2020.
2 Fonte dos dados https://www.worldometers.info/ em 07 de junho de 2020.
3 Organização Pan-americana de Saúde - Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo
coronavírus).
Disponível
em
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875 Acesso em
07 de junho de 2020.
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Em função do que se conhece da transmissão, a principal recomendação para prevenir a
COVID é o distanciamento ou isolamento social, o uso de máscaras faciais como barreiras e
a manutenção de procedimentos regulares de higiene das mãos com água e sabão ou com
álcool em gel.
As pessoas que contraem a COVID-19 podem desenvolver a forma branda da doença, com
acometimento do trato respiratório superior (coriza, dor de garganta) ou podem ainda não
apresentar sintomas (80 a 85% das pessoas). Nos casos com acometimento do trato
respiratório inferior, as manifestações comumente observadas são febre alta de início súbito,
tosse seca, falta de ar, dor no corpo, mal-estar e confusão mental. Algumas pessoas podem
necessitar de internação hospitalar e um percentual de menos de 5% precisam de suporte
intensivo4.
Até o momento, não há medicamento antiviral específico para tratamento ou vacina para a
COVID-19. Por isso, a melhor alternativa é a adoção de medidas preventivas e, sempre que
possível, a prática do isolamento social.

4

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Plano de Contingência. Maio do 2020. Disponível em:
file:///C:/Users/cliente/Downloads/Plano%20de%20Contingencia%20-%20COVID-19.pdf. Acesso
em: 07 de junho de 2020.
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1 O Plano de Contingência para prevenção, monitoramento e controle da
transmissão de COVID-19 nas unidades da Unesulbahia
O Plano de Contingência é um instrumento elaborado como referência para as medidas de
prevenção, monitoramento e controle da transmissão de COVID-19, a serem adotadas de
acordo com as áreas de intervenção, o nível de risco e as especificidades das unidades
onde será aplicado.
A Unesulbahia, frente ao cenário epidemiológico atual e ao seu compromisso junto à
comunidade acadêmica, apresenta seu Plano de Contingência de acordo com as
orientações das autoridades nacionais e internacionais de saúde, bem como dos organismos
nacionais nas esferas municipal, estadual e federal.
É importante destacar que a COVID-19 é uma doença recente e o conhecimento sobre sua
transmissão e estratégias de prevenção e controle estão sendo frequentemente atualizados,
a partir da publicação de novas pesquisas científicas. Em função disso, o Plano de
Contingência é um documento vivo que pode e deve ser atualizado conforme surjam novas
informações e orientações publicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo
Ministério da Saúde ou Entidades Governamentais nas esferas Federal, Estadual e
Municipal.

Atenção: Em casos de surgimento de algum sintoma, como tosse, febre
ou dificuldade respiratória, reduzir os contatos sociais, permanecendo em
domicílio até a melhora dos sintomas, e em caso de agravamento dos
sintomas procurar o mais breve possível o serviço de saúde.

6
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2 Objetivos do Plano de Contingência para prevenção, monitoramento e
controle da transmissão de COVID-19 nas unidades da Unesulbahia

2.1 Objetivo geral

O Plano de Contingência tem como objetivo estabelecer as medidas de proteção, segurança
e controle da transmissão da COVID-19 nas dependências das Unidades pertencentes a
Unesulbahia e assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem de acordo
com os mais elevados padrões de segurança.

2.2 Objetivos específicos


Implementar medidas de prevenção, controle e monitoramento adequadas
ao nível de risco;



Definir as necessidades e recursos para os diferentes níveis de risco;



Definir protocolos de acesso às unidades da Rede;



Definir protocolos para realização de atividades acadêmicas e atendimentos
clínicos nas clínicas escolas;



Elaborar protocolos de limpeza e desinfecção dos ambientes;



Comunicar e subsidiar o plano de comunicação institucional para prevenção;



Fornecer informações para treinamento de funcionários;



Minimizar os risos de transmissão da COVID-19 nas dependências da
Unesulbahia.

7
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3 Construção de estratégias de retorno às atividades presenciais
Um dos principais alertas feito pelas autoridades de saúde trata do retorno planejado das
atividades acadêmicas a partir da adoção de medidas sanitárias, uma vez que as
Instituições de Ensino Superior geram aglomerações e serão reabertas ainda em meio a
preocupações quanto à pandemia.
O planejamento de retorno às atividades presenciais da Unesulbahia considerou como
premissas:

•

Complexidade da realização das atividades presenciais em situação de
Pandemia;

•

Atendimento à legislação e às normas de biossegurança;

•

Redução do fluxo de pessoas nos Campi (adoção do trabalho remoto e do
uso de tecnologias para realização de aulas, sempre que possível e autorizado
pelo Ministério da Educação);

•

Compromisso com a segurança e bem-estar da comunidade acadêmica.

Para elaboração do Plano de Contingência, foi realizada a revisão da literatura com vistas a
recuperar a legislação aplicável, bem como normas e documentos orientadores elaborados
por sindicatos e associações de classe como: SEMESB/ABAMES - Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado da Bahia; Associação
Brasileira de Ensino Odontológico (Abeno), Associação Brasileira de Academias (Acad
Brasil) e Sindicato da Indústria de Áudio Visual do Estado de São Paulo (SIAESP), dentre
outros. De acordo com os referidos documentos o retorno das atividades presenciais se dará
em 03 fases:

Fase

1

-

manutenção, limpeza e
organização. Adequação
de layout e sinalização.
• Administrativo
• Auxiliares

de serviços
gerais
• Equipe de
manutenção

Fase

2

-

Reposição
de
atividades práticas
não virtualizadas
• Administrativo
• Docentes
• Discentes
• Técnicos e
assistentes
de
laboratórios
• Auxiliares
de serviços
gerais

Fase 3 - retorno
gradual das
atividades
• Toda
comunidade
acadêmica

Figura 1. Fases do planejamento do retorno às atividades presenciais.
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O período em que se dará o retorno às atividades presenciais nas Unidades da Unesulbahia
está vinculado à liberação das mesmas pelas autoridades sanitárias, bem como pelos
governos municipais e estaduais. Por isso, em função da presença da Unesulbahia em
diferentes municípios e em dois estados, o retorno presencial poderá acontecer em períodos
diferentes.

9
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4 Níveis de risco dos ambientes acadêmicos

Para fins de aplicação das medidas de prevenção, controle e monitoramento, os espaços
acadêmicos da Unesulbahia foram classificados em 4 níveis em função do risco, uso do
ambiente e acesso ao público externo.

Nível de
segurança 1

Nível de
segurança 2

• Setores

• Laboratórios

administrativo
s
• Laboratórios
de informática
• Áreas de
convivência
• Salas de aula
• Biblioteca

básicos da saúde
• Laboratórios
específicos da
saúde
• Laboratórios de
habilidades da
saúde

Nível de
segurança 3
• Academia
• Setor de
operações
(Eletricistas,
encanadores,
ASG’s,
seguranças,
recepção)

Nível de
segurança 4
• Consultórios de

saúde com
atendimento
externo

Figura 2. Espaços de práticas classificados por nível de risco.
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5 Medidas de prevenção

As medidas de prevenção apresentadas se aplicam a toda comunidade acadêmica da
Unesulbahia, quando realizando atividades nos diversos Campi. As medidas gerais são para
aplicação em todos os ambientes e as medidas específicas serão adotadas em função do
grau de risco dos ambientes.
As pessoas que fazem parte do grupo de risco devem entrar em contato com o setor de
recursos humanos da sua unidade para receber as devidas orientações.

5.1 Medidas gerais 5
As medidas gerais devem ser adotadas por toda comunidade, independentemente do nível
de risco do ambiente sempre que estiveram nos setores administrativos, áreas de uso comum
e de circulação.

Antes de sair de casa:
I.
II.
III.
IV.

V.

Lave suas mãos e rosto com água e sabão;
Coloque sua máscara, evitando tocar à superfície externa;
Evite tocar olhos, nariz, boca e máscara com as mãos não lavadas;
Tente sair de casa com o mínimo possível. Por exemplo: evite levar a bolsa;
leve apenas o necessário (carteira, documentos e chaves). Lembre-se
também de utilizar a menor quantidade de ornamentos possíveis (anéis,
colares, brincos, etc).
Celular pode ser envolvido em filme PVC.

Durante seu deslocamento para a Unesulbahia:
I.
II.
III.
IV.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não
com as mãos;
Evite tocar olhos, nariz, boca e máscara com as mãos não lavadas;
Leve álcool em gel a 70%, caso precise realizar a higienização das mãos no
caminho;
Se usar transporte público, evite encostar em superfícies, mantenha
distância de 2 metros de outras pessoas e fique próximo às janelas, que
deverão estar abertas.

5

Prefeitura Municipal de Salvador. DECRETO Nº 32.461 de 01 de junho de 2020. Prorroga medidas de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do Município de Salvador, estabelece
protocolos geral e setoriais para realização de atividades econômicas na forma que indica e dá outras
providências.
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Na Unesulbahia - Distanciamento Social

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Manter distância mínima de 1,5m entre qualquer pessoa;
As estações de trabalho que não atendam ao distanciamento mínimo devem
utilizar barreiras físicas entre as pessoas;
Demarcar no chão as posições de fila (ex: acesso ao campus) e assentos de
espera/atendimento, respeitando o distanciamento mínimo;
Sinalização de rotas dentro das unidades para que os alunos mantenham
distância entre si;
Evitar controle de acesso com contato físico (ex: biométrico ou catracas);
Não manter contato físico;
Restringir o acesso aos elevadores às pessoas com deficiência, mantendo
uma pessoa por vez, salvo, se houver, necessidade de acompanhante.

Proteção individual

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.
viii.
ix.

x.

Fazer higienização das mãos com álcool gel ao acessar o campus e sempre
que entrar ou sair de algum ambiente; o álcool gel deverá ser usado se não
houver sujidades visíveis;
Fazer higienização das mãos se estiverem visivelmente sujas, com água e
sabão pelo tempo mínimo de 40 segundos, secando em seguida com toalhas
de papel descartáveis;
Reforçar a higienização das mãos antes e após o contato com alimentos,
após o uso das instalações sanitárias e após o contato com superfícies
(maçanetas das portas, botões de elevador, corrimãos, transportes públicos,
entre outros);
Usar lenços/toalhas de papel (de utilização única) para assoar o nariz e
descartá-los imediatamente, higienizando as mãos em seguida com água e
sabão, preferencialmente, ou álcool gel 70%;
Cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou lenço descartável ao
tossir ou espirrar. Descartar o lenço imediatamente após o uso e fazer
higienização das mãos;
Evitar tocar a boca, o nariz e os olhos;
Substituir os bebedouros por alternativa com acionamento por sensor
(purificador de parede com acionamento por sensor);
Limpar com frequência as superfícies e equipamentos de contato (teclado,
bancadas, balcões, mesas, telefones, entre outros);
Usar máscara facial. Nas dependências da Unesulbahia o uso das
máscaras é obrigatório para todos (alunos, professores, funcionários e
pacientes). Para os níveis de risco 1 e 2 as máscaras faciais podem ser de
tecido;
Para os colaboradores da linha de frente no atendimento (seguranças,
porteiros, recepcionistas) onde não houver barreiras físicas (placas de
acrílico), além do uso de máscaras de tecido, será necessário o uso de
protetores faciais.
12
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Segundo a Organização Mundial de Saúde a
recomendação é que as máscaras tenham, no
mínimo, três camadas de tecido sendo: a camada
exterior de material resistente à água (polipropileno,
poliéster ou uma mistura deles); a camada do meio
deve agir como um filtro e pode ser feita de um
material sintético (polipropileno), e a camada interna
de algodão.

ATENÇÃO: Proceder a Lavagem diária das
máscaras de tecido com água sanitária ou
sabão de coco preferencialmente

Ao retornar para casa:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Na entrada de casa, mantenha um pano com solução de água e hipoclorito
de sódio (1 litro de água para uma colher de sopa de hipoclorito) para
higienização dos pés antes de entrar;
Retire os sapatos na entrada de casa. Não entre com o sapato sujo dentro da
sua casa;
Higienizar as mãos até a altura dos punhos e rosto com água e sabonete ou
preparação alcoólica a 70%;
Deixe bolsa, carteira, chaves e outros objetos pessoais em uma caixa na
entrada de casa;
Higienize os objetos pessoais, como chave do carro, celular e relógio, com
álcool 70%;
Mantenha uma área pré-determinada, onde você deverá deixar suas roupas e
calçados antes de circular dentro de casa;
Lave, separadas das demais, as roupas usadas fora de casa;
Tome banho e higienize bem as áreas mais expostas como mãos, punhos,
pescoço e rosto;
Cabelos, bigodes e barbas devem ser lavados com uso de shampoos e/ou
sabonetes.

13
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5.2 Medidas específicas para os ambientes de nível de risco 3: Academia,
Setor de operações 6
A comunidade acadêmica, tanto interna quanto externa, deve adotar medidas específicas
para proteção individual do nível 3, além das medidas de distanciamento social descritas no
item 5.1 - Medidas Gerais.

i.

ii.
iii.
iv.

Discentes e docentes devem usar como equipamentos de proteção individual
obrigatório: Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de
mangas até a cintura, máscaras reutilizáveis e luvas, quando necessário.
Para a clínica de veterinária, inclui-se o jaleco como item obrigatório;
Na academia escola será permitido o uso de roupas leves, mas o sapato
fechado e máscaras permanecem como itens obrigatórios;
Pacientes, fornecedores ou outro tipo de público devem usar como
equipamentos de proteção individual obrigatório: máscaras de tecido;
Para os Auxiliares de Serviços Gerais: será obrigatório o uso constante de
máscaras N95, protetores faciais, luvas nitrílicas ou de PVC de cano longo,
botas de PVC, além do fardamento em tecido (calça e camisa).

5.3 Medidas específicas para os ambientes de nível de risco 4: Consultórios
de atendimento à saúde
A comunidade acadêmica, tanto interna quanto externa, deve adotar medidas específicas
para proteção individual do nível 4, além das medidas de distanciamento social descritas no
item 6.1 - Medidas Gerais.

i.

Usar máscara cirúrgica descartável durante o atendimento nos consultórios;
Por recomendação da OMS, as máscaras de tecido
não devem ser utilizadas pelos profissionais de
saúde em função do risco de auto contaminação.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Colocar a máscara com cuidado, de modo a cobrir a boca e o nariz, e ajustar
para minimizar o espaço vazio entre o rosto e a máscara;
Evitar tocar na máscara;
Após o uso, remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja: não
toque na frente, remova o laço por trás);
Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara
usada, limpe as mãos usando álcool em gel ou água e sabão;
Se a máscara ficar úmida, substitua por uma nova máscara limpa e seca;

6

Prefeitura Municipal de Salvador. DECRETO Nº 32.461 de 01 de junho de 2020. Prorroga medidas de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do Município de Salvador, estabelece
protocolos geral e setoriais para realização de atividades econômicas na forma que indica e dá outras
providências.
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vii.
viii.
ix.

x.

Não reutilizar máscaras descartáveis;
Descartar as máscaras após cada uso e imediatamente após a remoção;
Utilizar obrigatoriamente: Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida,
camisa de mangas até a cintura, jaleco, luvas e máscaras de proteção facial,
gorro, propé e avental descartável. As máscaras faciais do tipo face shield
são de uso individual e a responsabilidade pela higienização das mesmas é
do usuário.
As pessoas que irão atuar no atendimento clínico deverão retirar todos os
adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios para atender os
pacientes.

5.4. Consultórios de atendimento à saúde 7

Diante do cenário relacionado à pandemia da Covid-19 que se estende até a presente data,
as orientações apresentadas têm como objetivo apontar os diversos quesitos associados às
regulamentações para retorno das atividades de caráter ambulatorial da UNESULBAHIA no
âmbito dos Consultórios de saúde, tão logo haja viabilidade legal e estrutural para esta
decisão.
É desta forma que tem sido desenvolvido um protocolo de funcionamento que atenda aos
requisitos mencionados abaixo.

i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.
vii.

7

Observar todas as determinações do procedimento geral;
Quando do agendamento da consulta, seja por telefone ou através de rede
social, o paciente deverá informar se apresentou algum sintoma sugestivo de
Covid-19 nos últimos 14 dias ou se manteve contato com pessoas
identificadas ou suspeitas de estarem infectadas com a doença. Em caso
afirmativo para qualquer uma destas perguntas, o atendimento deverá ser
adiado por 14 dias;
Aferir a temperatura de todos os pacientes, orientando o mesmo a procurar o
serviço de saúde, caso apresente temperatura acima de 37,5 °C;
O intervalo de atendimento entre pacientes deve ser no mínimo de 30 (trinta)
minutos para permitir a higienização adequada do ambiente;
Durante o atendimento, os profissionais devem utilizar todos os EPI: gorro,
máscara cirúrgica descartável, protetor facial (máscara facial shield), avental
impermeável e propé;
Fornecer ao paciente e acompanhante, quando permitido, gorro e propé;
Quando for recomendado o uso da máscara N95 ou PFF2, estas deverão ser
trocadas a cada paciente ou, mais de uma vez no mesmo paciente, quando
visivelmente molhadas, observando que a máscara N95 só poderá ser usada
por período máximo de 4 horas;

Prefeitura Municipal de Salvador. DECRETOS NUMERADOS DECRETO Nº 32.460 de 01 de junho de
2020.
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viii.

ix.
x.

xi.
xii.

xiii.

xiv.

xv.
xvi.
xvii.

A temperatura dos profissionais deverá ser aferida duas vezes ao dia, sendo
que a primeira deverá ser antes de iniciar o trabalho e a outra ao longo do dia;
caso algum membro da equipe apresente temperatura igual ou superior a
37,5 °C, ou sintomas gripais, sendo respiratórios ou não, cefaleia (dor de
cabeça), fadiga, diarreia, entre outros, deverá ser afastado provisoriamente do
trabalho para avaliação médica e conduta subsequente;
Os membros da equipe devem retirar todos os adereços, como anéis,
pulseiras, cordões, brincos e relógios para atender os pacientes;
Caso haja necessidade de realizar esterilização, o profissional que for realizar
o serviço deverá usar o EPI adequado, incluindo proteção facial (máscara
facial shield), avental impermeável, luvas, gorro e máscara;
Todo e qualquer material externo que adentrar o consultório, a exemplo de
insumos, deverá ser devidamente higienizado;
Deverá ser realizada desinfecção do ambiente, do equipamento, dos
materiais de uso individual e EPIs, como óculos e/ou protetores de face, após
uso de cada paciente;
Todo o ambiente, incluindo o local de recepção, deverá ser higienizado
sempre antes do uso e ao encerramento das atividades, e possuir dispensers
de álcool 70%;
No consultório, todas as superfícies tocadas deverão ser desinfetadas, todo o
mobiliário e local possível de ser tocado com as mãos e passíveis de
contaminação devem ser higienizados com detergente neutro e em seguida
com álcool a 70%, pelo menos no início e término de cada turno (4 vezes ao
dia);
O piso e as paredes com sujidade devem ser desinfetados com hipoclorito de
sódio a 1% ou outro produto eficaz, no início e término das atividades;
Para evitar o risco de contaminação cruzada, retirar todos os itens fáceis de
tocar, como revistas, jornais, tablets, folhetos ou catálogos de informações;
Priorizar a modalidade de trabalho remoto para os setores administrativos,
sendo que, caso não seja possível, os trabalhadores deverão realizar suas
atividades administrativas respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m entre
si e os clientes e/ ou pacientes.

A seguir é apresentado um quadro com os EPIs indicados de acordo com o procedimento
a ser executado8.
Tabela 1. Equipamentos de proteção individual e orientações para seu uso.

8

Cenário

Pessoas envolvidas Atividades

Tipo de EPI ou
procedimento

Consultórios e
Triagem

Profissionais de saúde

Reagendar atendimento

Anvisa. Nota técnica 04/2020.

Pacientes com
sintomas
respiratórios
Pacientes sem
sintomas
respiratórios

Higiene das mãos
Protetor facial
Máscara cirúrgica
Avental
Lucas de procedimento
16
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Cenário

Sala de espera

Áreas
administrativas e
Recepção

Pessoas envolvidas Atividades

Tipo de EPI ou
procedimento

Pacientes com
sintomas respiratórios
Pacientes sem
sintomas respiratórios

Qualquer

Reagendar atendimento

Qualquer

Higiene das mãos
Etiqueta ao tossir ou
espirrar
Distanciamento social
de 1,5m
Propé
Gorro
Máscara de tecido

Profissionais de
higiene e limpeza

Após e entre
consultas de
pacientes sem
sintomas respiratórios

Pacientes com
sintomas
respiratórios
Pacientes sem
sintomas respiratórios

Qualquer

Higiene das
mãos Máscara
N95 Protetor
facial Luvas de
borracha
Reagendar atendimento

Todos os
profissionais,
incluindo os de saúde
que não atendem
pacientes

Tarefas
administrativas e
outras que não
envolvam contato a
menos de 1,5 com
pacientes

Qualquer

Higiene das mãos
Etiqueta ao tossir ou
espirrar
Distanciamento social
de
1,5m
Higiene das mãos
Distanciamento social
de 1,5m
Máscara de tecido
Protetor facial

5.5. Equipamentos de Proteção individual recomendados

Os equipamentos de proteção individual recomendados para uso nas dependências da
Unesulbahia são:
Tabela 2. Equipamentos de proteção individual e orientações para seu uso.
Tipo de
EPI

Máscara de
tecido de 3
camadas

Recomendação
de uso
Funcionários,
alunos,
professores,
pacientes e
demais usuários
dos
serviços
oferecidos na
FTC

Nível de
Risco

1e2

Exemplo de atividade

Atividades
administrativas, uso em
locais de circulação,
laboratórios de exatas

Orientação

Trocar a cada
duas horas

17

Máscara
cirúrgica

Funcionários,
alunos,
professores que
atuam com
atendimento na
área de saúde
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Clínica de Psicologia
Clínica de Veterinária
Núcleo de prática
Trocar
jurídica Academia
sempre que
3e4
escola
finalizar
o
Setor de operações
atendimento
(Eletricistas,
encanadores,
ASG’s, seguranças,
recepção)

18
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Tipo de
EPI

Mascara N95
ou PFF2

Máscara
face
shield

Gorro

Propé

Avental
descartáv
el

Macacão
descartável
impermeáv
el

Macacão
de
aplicação
de
agroquími
co

Recomendação
de uso
Funcionários,
alunos,
professores que
atuam com
atendimento na
área de saúde
que gerem
aerossóis Auxiliar
de serviços
gerais
Alunos,
professores,
técnicos,
assistentes e
auxiliares de
laboratórios,
assistente de
saúde bucal,
Auxiliar de
serviços gerais,
Segurança
Patrimonial
Recepcionis
ta
Funcionários,
alunos,
professores que
atuam com
atendimento na
área de saúde
Auxiliar de
serviços gerais
Pacientes
Funcionários,
alunos,
professores que
atuam com
atendimento na
área de saúde
Pacientes
Funcionários,
alunos,
professores que
atuam com
atendimento na
área de saúde
Funcionários,
alunos,
professores que
atuam com
atendimento na
clínica
odontológica
Funcionários dos
serviços gerais
indicados para
desinfecção,
Técnico e
engenheiro de
segurança,
Prefeito
de campus

Nível de
Risco

4

4

Exemplo de atividade

Quando houver
possibilidade de
contato com
aerossóis

Quando houver
possibilidade de
contato com aerossóis
ou quando o
profissional estiver
exposto a locais com
grande fluxo de
pessoas

4

Quando estiverem em
atendimento clínico

4

Quando estiverem em
atendimento clínico

4

Quando estiverem em
atendimento clínico

4

Quando estiverem em
atendimento clínico

3

Desinfecção dos
ambientes acadêmicos
a antes do início do
turno e após a
finalização do mesmo

Orientação

Trocar a cada
4 horas

Higienizar
após cada
procedimento
com água e
sabão ou com
álcool à 70%

Remover ao
final do
jornada de
trabalho

Remover ao
final do
jornada de
trabalho

Remover ao
final do
jornada de
trabalho

Remover ao
final do
jornada de
trabalho

CA-12.574,
Nível de
Proteção 2,
para no
MÁX. 30
ciclos de
lavagens. 18

Jaleco de
mangas
compridas
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Remover após
Funcionários,
a jornada.
alunos,
Aulas práticas em
Colocar em
professores que
1a4
laboratório,
sacos
atuam com
atendimentos clínicos
plásticos e
atendimento na
lavar antes de
área de saúde ou
cada uso com

19
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Tipo de
EPI

Luva de
procedimen
to

Luva de
borracha

Bota de
borracha

Recomendação
de uso
em aulas de
laboratório
Funcionários,
alunos,
professores que
atuam
com
atendimento
na
área de saúde
Auxiliar de
serviços gerais
Discentes de
odontologia
no expurgo

Auxiliar de serviços
gerais

Nível de
Risco

Exemplo de atividade

Orientação
água, sabão e
hipoclorito

3e4

3

3

Quando estiverem em
atendimento clínico

Quando estiver
realizando suas
tarefas

Quando estiver
realizando suas
tarefas

Remover após
o atendimento

Remover
quando
finalizar o
trabalho ao
final da
Jornada
Utilizar sob a
luva de
procediment
o
Remover
quando
finalizar
o trabalho ao
final da
Jornada

20
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6 Medidas de controle e monitoramento
A Unesulbahia adota como estratégia de controle e monitoramento da transmissão da
COVID- 19 aferição da temperatura de todos que acessam o Campus no momento da
entrada.
Além da avaliação da temperatura, a comunidade deve, antes de adentrar ao campus,
higienizar os pés no pedilúvio (contendo solução de hipoclorito à 1%) e higienizar as mãos
com álcool gel.
Tabela 1. Métodos utilizados nas barreiras sanitárias que devem ser instaladas nas Unidades.

Procedimento
Monitoramento de
temperatura
Higienização dos pés
Higienização das mãos

Método
Câmera térmica manual

Local
Portarias de acesso ao
Campus
Termômetro
de Consultórios
clínicos,
infravermelho manual
Clínicas odontológicas
Pedilúvio
Portaria de aceso ao
campus
Dispensador de álcool gel Portaria de aceso ao
com acionamento por
campus
pedal

A temperatura dos funcionários deve aferida duas vezes ao dia, sendo que a primeira antes
de iniciar o trabalho e a outra ao longo do dia. Caso algum membro da equipe apresente
temperatura igual ou superior a 37,3 °C, ou sintomas gripais, sendo respiratórios ou não,
cefaleia (dor de cabeça), fadiga, diarreia, entre outros, deve ser afastado provisoriamente do
trabalho para avaliação médica e conduta subsequente.
A temperatura dos pacientes e demais usuários dos serviços oferecidos pela Unesulbahia
será aferida antes do acesso aos locais de atendimento.
Caso a temperatura esteja igual ao maior que 37,3°C (febrícula) a pessoa será conduzida a
enfermaria para orientação e anamnese.

Febrícula: ≥ 37,3ºC - Febre: ≥ 37,8ºC - Febre alta: ≥
39ºC
A figura abaixo traz a representação da localização do profissional que realizará a aferição
da temperatura, do pedilúvio e do dispensador de álcool gel com acionamento por pedal.

20
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Figura 3. Layout representativo do procedimento de monitoramento e higienização das
mãos na Unesulbahia.

O acesso aos serviços oferecidos pela Unesulbahia se dará por agendamento (telefone, email). Ao agendar o serviço, o paciente deverá responder a uma anamnese para informar se
apresentou algum sintoma sugestivo de COVID-19 nos últimos 14 dias ou se manteve
contato com pessoas identificadas ou suspeitas de estarem infectadas com a doença.
Perguntas a serem feitas durante a anamnese:

Nas últimas três semanas, você:

SIM NÃO

Esteve em contato com alguém com diagnóstico de COVID-19?
Esteve em contato com alguém que teve febre ou problemas
respiratórios?
Teve febre?
Teve tosse seca?
Teve dificuldades de respirar?
Sentiu alguma alteração no gosto (paladar) ou no cheiro (olfato)?
Apresentou dor de cabeça intensa?
Apresentou algum desarranjo intestinal?
Se o usuário respondeu sim para alguma das perguntas, a consulta deve ser adiada
por 14 dias.
Fonte: Abeno, 2020.
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Caso seja identificada variação na temperatura no momento de acesso ao campus, a
pessoa será encaminhada à enfermaria para realização de anamnese e coleta de dados
pessoais. A pessoa será orientada a procurar um serviço de saúde.

7 Procedimentos de rotina: limpeza e desinfecção

Dado que, em condições ideais, o vírus pode permanecer ativo em superfícies durante
alguns dias, é essencial a limpeza e desinfecção dos ambientes acadêmicos.

7.1 Orientações gerais

i.

ii.

iii.

iv.

v.

A frequência da limpeza e desinfecção de superfícies de toque (tampos de
mesas, teclados, corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador) deve
ser realizada a cada 2 horas;
A higienização e limpeza das superfícies devem ser adequadas ao tipo de
revestimento e devem ser realizadas, preferencialmente, com detergente
desengordurante, seguido de desinfetante, tais como: “água sanitária”
(solução de hipoclorito de sódio), contendo 1.000 ppm de cloro ativo, ou com
álcool a 70%. O uso de detergentes e desinfetantes deve estar de acordo com
as recomendações do fabricante quanto à quantidade, diluição e tempo de
contato;
Disponibilizar água, sabonete líquido e toalhas de papel para secagem das
mãos em todas as instalações sanitárias e outros pontos de lavagem das
mãos;
É fundamental que a comunidade zele pelo material de higiene contido nos
dispensadores de álcool-gel, para que não haja desperdícios, procurando
mantê-los abastecidos para o uso consciente;
Os resíduos que resultem da higienização do ambiente podem ser
descartados como habitualmente já é feito.

As orientações específicas para os ambientes como laboratórios estão descritos nos
procedimentos específicos de limpeza.

8 Protocolo a ser adotado para os casos suspeitos de COVID-199

9

Protocolo setorial: clínicas e consultórios. Prefeitura de Salvador/BA
(maio/2020). Protocolo de testagem (Covid-19). Governo do Estado de São
Paulo.
22
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Este documento visa a criação de um racional para organização do fluxo de trabalho durante
o período da pandemia de Covid-19 e no período subsequente em que se faça necessário.
O texto aborda aspectos sobre a prevenção e monitoramento das condições de saúde de
seus colaboradores, incluindo os docentes, além dos discentes.
Considerando que as medidas de prevenção já foram detalhadas, este protocolo está
dividido em: triagem dos casos suspeitos, testagem e contenção.

8.1 Triagem dos casos
suspeitos A triagem possui dois
objetivos:
I. Identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento precoce aos
serviços de saúde;
II. Isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente
acadêmico. Considerações gerais:
• Sintomas como febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de
garganta e dificuldades respiratórias podem ser indicativas de infecção por SARS CoV-2 que é o agente da COVID-19. Além destes, outros sintomas também podem
indicar infecção, ainda que apareçam em menor frequência.
• O contato com um caso confirmado de COVID-19 é sugestivo de risco e, se
apresentar sintomas, também deve ser considerado um caso suspeito.
Como realizar a triagem

Zhao J et al. Antibody responses of SARS-Cov-2 in patients of novel coronavirus disease 2019.
Clin Infect Dis. 2020 Mar 28.
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a. Triagem deverá realizada por meio de questionário auto declaratório,
conforme modelo:
QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM
1. Você teve contato próximo com alguma pessoa testada positiva
para COVID-19 nos últimos 14 dias? (
) Sim
(
) Não
2. Você apresentou algum dos seguintes sintomas nas últimas
24 horas? Febre ( ) Sim
Calafrios (

) Sim (

Falta de ar (

(

) Não

) Não

) Sim

(

) Não Tosse (
) Sim

( ) Não

Dor de garganta (

) Sim

(

) Não Dor de
cabeça (

) Sim (

Dor no corpo ( ) Sim (

) Não
) Não

Perda de olfato e/ou paladar (

) Sim

Diarreia (por motivo desconhecido) (

(
) Sim

) Não
(

) Não

A pessoa deverá responder a uma anamnese para retornar às suas atividades laborais e
informar se apresentou algum sintoma sugestivo de Covid-19 nos últimos 14 dias ou se
manteve contato com pessoas identificadas ou suspeitas de estarem infectadas com a
doença. Os alunos precisam informa a Instituição por meio da sua coordenação de Curso de
apresenta resposta positiva para a as perguntas 1 e/ou 2

•

•

Recomenda-se que todos os funcionários respondam diariamente ao
questionário antes de acessar o local de trabalho, com o objetivo de
identificar casos suspeitos de COVID-19;
Em caso de resposta positiva para as perguntas 1 e/ou 2, o funcionário ou
aluno deve ser considerado como um caso suspeito.

Medição de temperatura

•

•

Recomenda-se que todos os funcionários presenciais tenham sua
temperatura aferida diariamente no momento da chegada ao local de
trabalho e ao longo da jornada;
Caso não seja possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a
higienização do termômetro com álcool 70º deve ser realizada a cada uso;

24
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•

Deve ser aferida a temperatura de todos funcionários/docentes/discentes,
o que deverá ser procedido duas vezes ao dia, sendo que a primeira
deverá ser antes de iniciar o trabalho e a outra ao longo do dia. Caso
apresentem temperatura acima de 37,3°C e/ou sintomas sugestivos de
Covid-19, devem ser orientados a procurar o serviço de saúde.

Casos suspeitos
As pessoas identificadas como casos suspeitos deverão ser orientados a:

I. buscar o Sistema de Saúde para a orientações sobre conduta e avaliação.
II. manter isolamento domiciliar por 14 dias ou até o resultado do teste (se for
realizado) que elimine a suspeita de infecção.

25
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9 Anexo - Procedimentos Operacionais Padrões
9.1 Protocolo de acesso ao Campus

Unidade
Todas as
unidades de
Rede
Identificação
POP nº 001

Procedimento Operacional
Padrão
POP

Acesso ao Campus

Versã
o
Nº01

Número
de folhas
00

1. OBJETIVO
Estabelecer medidas de ordem administrativa e sanitária para acesso a Unesulbahia,
visando prevenção, monitoramento e controle da transmissão de COVID-19 nas
dependências.

2. COMPETÊNCIA
À comunidade interna e externa com acesso aos Campi pertencentes a Unesulbahia.

3. REFERÊNCIAS
ANVISA. NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Disponível
em
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0976782++Nota+T%C3%A9cnica.pdf/1cdd5e2f-fda1-4e55-aaa3-8de2d7bb447c. Acesso em 2 de junho
de 2020.
SEMESB/ABAMES - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado da Bahia. PROTOCOLO – SEMESB/ABAMES – ENSINO SUPERIOR
PRIVADO - COVID-19. Dispõe
sobre Ações estratégicas e contingenciais para o retorno das atividades das instituições de
ensino superior em atividade no estado da Bahia no âmbito da cidade de Salvador.
Documento ainda não publicado. Maio de 2020.
Governo do Estado da Bahia. Fluxo de atendimento de casos suspeitos de COVID-19.
Disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/POP-Fluxo-deatendimento-de-casos- suspeitos-de-COVID-19_17-03-2020_BAHIA.pdf. Acesso em 17 de
maio de 2020.
26
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sobre Equipamentos de
em

Proteção

Individual.

Disponível
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http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/nr-06-atualizada-2018.pdf. Acesso em 17
de maio de 2020.
Ministério do Trabalho. NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS
DE SAÚDE.
Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que
exercem atividades de promoção e assistência
à
saúde
em
geral.
Disponível
em:
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/legislacao/NR-32.pdf. Acesso em 17 de
maio de 2020.
Secretaria de Educação. RECOMENDAÇÃO nº 002/2020. Recomendações ao Sistema
Municipal de Ensino referente ao planejamento de medidas e estratégias para
implementação do processo de reabertura das unidades de ensino públicas e privadas, após
suspensão das aulas presenciais em decorrência da
Pandemia
COVID-19. Disponível
em:
file:///C:/Users/cliente/Downloads/RECOMENDAC%CC%A7O%CC%83ES%20CME%20002.
2020.pdf.
Acesso em 27 de maio de 2020.

4. DAS DEFINIÇÕES
As barreiras sanitárias compreendem um conjunto de normas e procedimentos a serem
adotados nos diversos Campi de Unesulbahia, visando prevenção de riscos de
contaminação e disseminação da COVID-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV2.
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos para acesso às instalações da
Unesulbahia compreenderão:
•
•

•
•

•
•
•

Máscaras reutilizáveis – máscara de tecido de uso pessoal que deverá ser utilizada
nas áreas de circulação;
Jaleco de mangas compridas – deverá ser vestido ao adentrar o espaço de prática,
removido e acondicionado em sacos plásticos assim que o docente ou aluno saírem
dos mesmos;
Máscaras cirúrgicas – Máscaras descartáveis que deverão ser colocadas assim que
o aluno adentrar os espaços de prática de nível de segurança 3 e 4;
Máscaras N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de
partículas de até 0,3µ tipo N99, N100 ou PFF3) – deverão ser utilizadas em espaços
de prática de nível segurança 4, quando houver possibilidade de contato com
aerossóis;
Máscaras faciais – Máscaras de uso pessoal, reutilizáveis que deverão ser utilizadas
para acesso aos laboratórios de nível 4 de segurança;
Luvas descartáveis – Deverão ser utilizadas sempre que houver contato direto com
pacientes, especialmente nos espaços de prática de nível 4 de segurança;
Gorro ou touca – deverá ser utilizado para acesso aos espaços de prática de nível 4
de segurança.

A recomendação para uso dos equipamentos de proteção individual nos diferentes espaços
28
de prática encontra-se descrita no item de procedimentos.
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Os equipamentos de proteção coletiva – EPC – são dispositivos que eliminam ou minimizam
a exposição a riscos associados a uma atividade com o objetivo de proteger o coletivo. São
EPC utilizados na Unesulbahia:
•
•

Pedilúvio, situado nas entradas dos Campi contendo solução de hipoclorito de sódio a
0,5%.
Dispensadores de álcool gel

5. PROCEDIMENTOS
Antes de se dirigir ao Campus da Unesulbahia avalie se a sua presença é realmente
necessária. Existem vários canais de comunicação disponibilizados pela Instituição que
poderão ser úteis na resolução da sua demanda. Caso a sua presença seja imprescindível,
siga as orientações abaixo:

Os laboratórios, consultórios, e núcleos profissionalizantes são locais de acesso restrito aos
alunos e pessoas que tenham previamente realizado agendamento. A depender o tipo de
laboratório ou consultório, são requeridos equipamentos de proteção coletiva específicos.
5.1. Laboratórios Nível de segurança 2 (Laboratórios básicos e de habilidades da saúde)
Acesso restrito à comunidade interna (funcionários da Central de Laboratórios – Clab,
docentes e discentes), quando estiveram realizando atividades práticas agendadas.

29
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Para acesso aos laboratórios do nível de segurança 2, são considerados EPI obrigatórios:
Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de mangas até a cintura, jaleco,
máscaras descartáveis e luvas, quando necessário.
5.2. Laboratórios Nível de segurança 3 (Núcleo de prática jurídica, Academia)
Acesso restrito à comunidade interna (funcionários da Central de Laboratórios – Clab,
docentes e discentes), quando estiveram realizando atividades práticas agendadas.
Acesso limitado e controlado do público externo.
Para acesso aos laboratórios do nível de segurança 3, são considerados EPI obrigatórios:
Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de mangas até a cintura,
máscaras reutilizáveis e luvas, quando necessário.
Para a clínica de veterinária, inclui-se o jaleco como item obrigatório.
Para academia escola será permitido o uso de roupas leves, mas o sapato fechado e
máscaras permanecem como itens obrigatórios.
Tanto o docente quanto o aluno que realizar atendimento devem realizar higiene adequada
das mãos: 1 – antes do contato com a pessoa;
2 – antes da realização de procedimento;
3 – após risco de exposição a fluidos
biológicos; 4 – após contato com a pessoa;
5– após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa,
cuidando direta ou indiretamente da pessoa.
5.4. Laboratórios Nível de segurança 4 (Consultórios de saúde com atendimento externo)
Acesso restrito à comunidade interna (funcionários da Central de Laboratórios – Clab,
docentes e discentes), quando estiveram realizando atividades práticas agendadas.
Acesso limitado e controlado do público externo.
Atividades práticas demandam de contato direto com o público externo à Instituição.
Para acesso aos laboratórios do nível de segurança 4, são considerados EPI obrigatórios:
Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de mangas até a cintura, jaleco,
máscaras descartáveis, luvas e máscaras de proteção facial. As máscaras faciais são de
uso individual e a responsabilidade pela higienização das mesmas é do usuário.
Caso o procedimento a ser realizado seja gerador de aerossóis, tanto o docente quanto o
aluno devem fazer uso dos equipamentos de proteção individual (EPI): Sapato fechado
cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de mangas até a cintura, máscara facial; luvas;
jaleco, máscara N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de
partículas de até 0,3µ tipo N99, N100 ou PFF3).
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Tanto o docente quanto o aluno que realizar atendimento deve realizar higiene adequada
das mãos, respeitando os cinco momentos de higienização:
1 – antes do contato com a pessoa;
2 – antes da realização de procedimento;
3 – após risco de exposição a fluidos
biológicos; 4 – após contato com a pessoa;
5– após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa,
cuidando direta ou indiretamente da pessoa.

6. RESPONSABILIDADES


Docente

Agenda a aula enviando o protocolo e cronograma validado
pelo NDE; Retira chave do Laboratório na Clab;
Verifica o uso de EPI pelos alunos e permite acesso aos mesmos ao
Laboratório; Informa ao aluno o dia e horário da atividade prática;
Garante que os alunos se mantenham socialmente
distantes; Conduz a prática.


Discente

Acessa o campus e o laboratório com o EPI de uso
obrigatório; Dispõe seu material de uso pessoal em local
definido pelo docente; Realiza o procedimento prático
orientado pelo docente;
Mantem distância social de 1,5m dos
colegas; Evita aglomeração.


Supervisor da Clab

Recebe os protocolos e cronograma de reposição enviado pelos
docentes; Realiza alocação da aula em espaço adequado;
Envia confirmação para o professor;
Avalia necessidade de compra de insumos e efetua solicitação de compras, quando
necessário; Envia o protocolo ao técnico e os orienta quanto à disposição da prática;
Supervisiona o cumprimento das normas quanto ao uso de EPI;
Supervisiona a lotação dos laboratórios, garantido o cumprimento do definido para cada
laboratório; Elabora relatórios diários de uso dos laboratórios;
Supervisiona as condições de higiene adequadas do laboratório, de acordo com protocolo
padrão para higiene de laboratórios e clínicas;

31

P l a n o d e c o n t i n g ê n c i a | U n e s u l b a h i a | 32

Solicita EPI para docentes e funcionários do setor;
Mantêm atualizado o registro de retirada de EPI pelos docentes e funcionários.


Técnico, assistente de laboratório ou assistente de saúde

bucal Recebe protocolo de solicitação de práticas;
Verifica a disponibilidade de insumos e
materiais; Informa a disponibilidade ao
supervisor;
Dispõe os insumos e materiais nas bancadas;
Auxilia o docente no cumprimento das normas de segurança definidas para o
espaço; Acompanhamento da retirada dos resíduos comuns pelo funcionário
da limpeza; Realiza a remoção do lixo químico e infectante;
Higieniza as bancadas;
Higieniza os equipamentos e utensílios;
Retira e esteriliza os utensílios que deverão ser esterilizados.

7. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS
Não se aplica.

8. Glossário de termos e siglas
EPI – Equipamento de Proteção
individual NR – Norma de
Regulamentação
NDE – Núcleo Docente
Estruturante Clab – Central de
Laboratórios
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9.2. Para realização das aulas práticas nos laboratórios, consultórios, clínicas e núcleos
profissionalizantes

Procedimento Operacional
Padrão
Unidade
Todas as unidades
de Rede

POP

Identificação

POP nº 02

Para realização das aulas práticas
nos laboratórios, consultórios,
núcleos profissionalizantes

Versão
Nº01

Número
de folhas
11

1. OBJETIVO

Estabelecer medidas de proteção, segurança e controle da transmissão da COVID-19 nos
laboratórios, consultórios, clínicas e núcleo profissionalizantes da Unesulbahia.

2. COMPETÊNCIA

Toda comunidade acadêmica com acesso aos espaços de práticas pertencentes a
Unesulbahia à saber: docentes, discentes, supervisores, técnicos, assistentes e auxiliares de
serviços gerais.
Os espaços de práticas que serão objeto de aplicação deste procedimento compreendem:
Laboratórios, academia, consultórios, clínicas, núcleos profissionalizantes.

3. REFERÊNCIAS

SEMESB/ABAMES - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado da Bahia. PROTOCOLO – SEMESB/ABAMES – ENSINO SUPERIOR
PRIVADO - COVID-19. Dispõe
sobre Ações estratégicas e contingenciais para o retorno das atividades das instituições de
ensino superior em atividade no estado da Bahia no âmbito da cidade de Salvador.
33
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Governo do Estado da Bahia. Fluxo de atendimento de casos suspeitos de COVID-19.
Disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/POP-Fluxo-deatendimento-de-casos- suspeitos-de-COVID-19_17-03-2020_BAHIA.pdf. Acesso em 17 de
maio de 2020.
Ministério do Trabalho. NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. Dispõe
sobre Equipamentos de
Proteção
Individual.
Disponível
em
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/nr-06atualizada-2018.pdf. Acesso em 17 de maio de 2020.
Ministério do Trabalho. NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.
Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que
exercem atividades de promoção e assistência
à
saúde
em
geral.
Disponível
em:
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/legislacao/NR-32.pdf. Acesso em 17 de
maio de 2020.
Prefeitura Municipal de Salvador. DECRETO Nº 32.461 de 01 de junho de 2020. Prorroga
medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do Município
de Salvador, estabelece protocolos geral e setoriais para realização de atividades
econômicas na forma que indica e dá outras providências.

4. DAS DEFINIÇÕES

4.1. Da classificação dos espaços de prática:

Os espaços de práticas da Unesulbahia estão classificados em 4 níveis de segurança em
função do risco, uso do ambiente e acesso ao público externo (figuras 1 e 2). Esta
classificação define as medidas de proteção e controle a serem adotadas em cada um dos
espaços.

Nível de
segurança 1
• Laboratórios de

Informártica

Nível de
segurança 2

Nível de
segurança 3

• Laboratórios

Básicos da Saúde
•
Laboratórios
Específicos
da
Saúde
• Laboratórios de
Habilidades
da
Saúde

Nível de
segurança 4
Consultórios
de Saúde com
atendimento
externo
•

Núcleo de
Prática Jurídica
•
Academia
•

Figura 1. Espaços de práticas classificados por nível de segurança.
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Nível de
segurança 1
Nível de
segurança 2

• Experimentos realizadas em bancadas
• Sem manipulação de materiais químicos ou biológicos de qualquer

natureza
• Acesso restrito a funcionários, docentes e alunos

• Experimentos realizados em bancadas
•Experimentos envolvendo a manipulação de materiais
químicos os biológicos
• Acesso restrito a funcionários, docentes e alunos
• Espaço de desenvolvimento de habilidades profissionais sem contato

Nível de
segurança 3

direto
com público externo
• Acesso a funcionários, docentes e alunos
• Acesso limitado e controlado do público externo
• Espaço de desenvolvimento de habilidades profissionais com contato

Nível de
segurança 4

direto
ao público externo
• Acesso a funcionários, docentes e alunos
• Acesso limitado e controlado do público externo

Figura 2. Características dos espaços de práticas nos 4 níveis de segurança.

4.2. Dos tipos de Equipamento de Proteção individual (EPI):
Os Equipamentos de Proteção Individual para acesso seguro às instalações compreendem:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jaleco de mangas compridas deverá ser vestido ao adentrar o espaço de prática e
removido e acondicionado em sacos plásticos assim que o docente ou aluno saírem
dos mesmos;
Máscaras reutilizáveis (de algodão ou TNT) – de uso pessoal que deverá ser utilizada
nas áreas de circulação e nos espaços de prática de nível de segurança 1 e 2;
Máscaras cirúrgicas – Máscaras descartáveis que deverão ser colocadas assim que
o aluno adentrar os espaços de prática de nível de segurança 3 e 4;
Máscaras N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de
partículas de até 0,3µ tipo N99, N100 ou PFF3) – deverão ser utilizadas em espaços
de prática de nível segurança 4, quando houver possibilidade de contato com
aerossóis. As máscaras devem ser trocadas a cada 4 horas, ou se estiverem
molhadas.
Máscaras faciais do tipo face shield – Máscaras de uso pessoal, reutilizáveis que
deverão ser utilizadas para acesso aos laboratórios de nível 4 de segurança.
Luvas descartáveis – Deverão ser utilizadas sempre que houver contato direto com
pacientes, especialmente nos espaços de prática de nível 4 de segurança.
Gorro ou touca descartável – deverá ser utilizado para acesso aos espaços de
prática de nível 4 de segurança.
Propés descartável – deverá ser utilizado para acesso aos espaços de prática de
nível 4 de segurança.
Avental descartável – deverá ser utilizado para acesso aos espaços de prática de
nível 4 de segurança.
Macacão descartável impermeável – deverá ser utilizado nas clínicas de odontologia.

A recomendação para uso dos equipamentos de proteção individual nos diferentes espaços
de prática encontra-se descrita no item de procedimentos.
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5. PROCEDIMENTOS

O POP descreve as etapas, ações e medidas de proteção e controle da COVID-19 nos
espaços de prática, considerando os diferentes níveis de segurança dos mesmos.
Tanto o docente, quanto ao aluno só devem comparecer a Instituição se tiver a atividade
prática confirmada.
O docente, antes de se dirigir à instituição para qualquer atividade prática, deve seguir os
procedimentos descritos no fluxograma abaixo para solicitação da aula prática.

Figura 1. Procedimento prévio a realização de práticas nas unidades de Unesulbahia.

Após a confirmação da aula prática seguir as orientações abaixo:

36
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Figura 2. Procedimento para realização de práticas nas unidades de Unesulbahia.
Durante a realização da sua aula prática, siga as orientações descritas nos procedimentos
gerais. Caso sua aula seja realizada nos níveis de segurança 3 e 4, siga os procedimentos
específicos aos itens.

5.1 Procedimentos gerais aplicáveis a todos os espaços acadêmicos:

a) As aulas práticas deverão ser previamente programadas pelo docente utilizando o
protocolo de solicitação de práticas, de acordo com o planejamento validado pelo
Núcleo Docente Estruturante do curso (NDE);
b) A supervisão da Clab irá confirmar o agendamento e informará ao docente o
laboratório no qual a prática acontecerá com antecedência mínima de quinze dias de
realização da mesma;
c) Após confirmação, o técnico ou assistente de laboratório irá preparar a aula,
separando insumos, materiais e equipamentos necessários e disponibilizando-os no
laboratório;
d) No dia e horário da prática o docente comparecerá à Central de Laboratórios, retirará
a chave, se dirigirá ao laboratório, fará a abertura do mesmo e dará acesso aos
alunos, certificando-se que os mesmos estejam com os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) exigidos para o acesso seguro ao ambiente;
e) O docente irá conduzir o acesso dos alunos ao laboratório, orientando-os quanto ao
37
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cumprimento do distanciamento social de 1,5m entre os mesmos e garantirá o
atendimento à lotação previamente definida para o espaço;
f) Caso o aluno compareça à Instituição apenas para aulas práticas, deverá evitar portar
mochilas e bolsas, acessando o espaço de prática apenas com o imprescindível;
g) Os docentes e alunos deverão higienizar as mãos com álcool gel sempre que entrarem
e saírem dos laboratórios;
h) Não será permitido circular pelo Campus vestindo jaleco, gorro, luvas e máscaras
cirúrgicas utilizadas durante as práticas. Estes EPI devem ser imediatamente
removidos após a saída do espaço de prática e desprezados em recipiente de
descarte, com pedal, para resíduos infectantes situados na saída do laboratório ou
clínica. Todos os resíduos devem ser enquadrados na categoria A1, sendo
acondicionados e tratados conforme RDC/ANVISA nº 222/2018;
i) As máscaras faciais (de algodão ou TNT), obrigatórias para circulação em espaços
públicos, devem ser mantidas. Recomenda-se que o aluno vá ao Campus com pelo
menos 03 máscaras de tecido, já que a mesma deve ser trocada a cada duas horas;
j) Ficar atento às sinalizações de distanciamento social e limite de pessoas por espaço.
5.1. Laboratórios Nível de segurança 1 (Laboratórios de informática)
Acesso restrito à comunidade interna (funcionários da Central de Laboratórios – Clab,
docentes e discentes), quando estiveram realizando atividades práticas agendadas.
Para acesso aos laboratórios do nível de segurança 1, são considerados EPI obrigatórios:
Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de mangas até a cintura,
máscaras reutilizáveis.
Para realização das atividades neste nível de segurança devem ser adotadas as
recomendações descritas no item de procedimentos gerais.
5.2. Laboratórios Nível de segurança 2 (Laboratórios Básicos e de Habilidades da Saúde)
Acesso restrito à comunidade interna (funcionários da Central de Laboratórios – Clab,
docentes e discentes), quando estiveram realizando atividades práticas agendadas.
Para acesso aos laboratórios do nível de segurança 2, são considerados EPI obrigatórios:
Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de mangas até a cintura, jaleco,
máscaras descartáveis e luvas, quando necessário.
Para realização das atividades neste nível de segurança devem ser adotadas as
recomendações descritas no item de procedimentos gerais.
5.3. Laboratórios Nível de segurança 3 (Núcleo de Prática Jurídica, Academia)

Acesso restrito à comunidade interna (funcionários da Central de Laboratórios – Clab,
docentes e discentes), quando estiveram realizando atividades práticas agendadas.
Acesso limitado e controlado do público externo.
Para acesso aos laboratórios do nível de segurança 3, são considerados EPIs
obrigatórios: Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de mangas até a
cintura, máscaras reutilizáveis e luvas, quando necessário. Para a clínica de veterinária,
inclui-se o jaleco como item obrigatório. Para
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academia escola será permitido o uso de roupas leves, mas o sapato fechado e máscaras
permanecem como itens obrigatórios.
Para realização das atividades neste nível de segurança obedeça às recomendações
descritas no item de procedimentos gerais.
Tanto o docente quanto o aluno que realizar atendimento devem realizar higiene adequada
das mãos: 1 – antes do contato com a pessoa;
2 – antes da realização de procedimento;
3 – após risco de exposição a fluidos
biológicos; 4 – após contato com a pessoa;
5– após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa,
cuidando direta ou indiretamente da pessoa.

5.4. Laboratórios Nível de segurança 4 (Consultórios de Saúde com Atendimento Externo)

Atividades práticas que demandam de contato direto com o público externo à Instituição.
Acesso restrito à comunidade interna (funcionários da Central de Laboratórios – Clab,
docentes e discentes), quando estiveram realizando atividades práticas agendadas.
Acesso limitado e controlado do público externo. O atendimento ao público externo será
realizado mediante agendamento prévio.
Além dos procedimentos gerais, devem ser seguidos procedimentos específicos descritos a seguir.

a) Consultórios de saúde com atendimento externo, Clínicas de odontologia,
Clínica de Fisioterapia, Núcleos de assistência integrada à saúde, Laboratórios
de análises clínicas10.
Para acesso aos laboratórios do nível de segurança 4, são considerados EPI obrigatórios:
Sapato fechado cobrindo o dorso, calça comprida, camisa de mangas até a cintura, jaleco,
máscaras descartáveis, luvas e máscaras de proteção facial, gorro, propé e avental
descartável. As máscaras faciais do tipo face shield são de uso individual e a
responsabilidade pela higienização das mesmas é do usuário.






Seguir todas as determinações descritas nos procedimentos gerais.
Quando do agendamento da consulta, seja por telefone ou através de rede social, o
paciente deverá responder a uma anamnese para informar se apresentou algum
sintoma sugestivo de Civid-19 nos últimos 14 dias ou se manteve contato com
pessoas identificadas ou suspeitas de estarem infectadas com a doença. Em caso
afirmativo a uma destas perguntas, o atendimento deverá ser adiado por 14 dias.
Deve ser aferida a temperatura de todos os pacientes. Caso seja verificada
temperatura acima de 37,3°C o paciente deve orientado a procurar o serviço de
saúde.

10

Procedimentos previstos pela Prefeitura Municipal de Salvador no DECRETO Nº 32.461 de 01
de junho de 2020.
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A temperatura dos professores e alunos deverá ser aferida duas vezes ao dia, sendo
que a primeira deverá ser antes de iniciar o trabalho e a outra ao longo do dia. Caso
algum membro da equipe apresente temperatura igual ou superior a 37,3 °C, ou
sintomas gripais, sendo respiratórios ou não, cefaleia (dor de cabeça), fadiga,
diarreia, entre outros, deverá ser encaminhado à enfermaria para fins de registro e
orientações e deverá ser afastado, provisoriamente, do trabalho para avaliação
médica e conduta subsequente.
Os membros da equipe devem retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras,
cordões, brincos e relógios para atender os pacientes.
Durantes o atendimento os profissionais devem estar de EPI (gorro, mascara,
máscara descartável, Máscara face shield, macacão impermeável e propé. Quando
for recomendado o uso da máscara N95 ou PFF2, estas deverão ser trocadas a cada
cliente ou mais de uma vez no mesmo cliente quando visivelmente molhadas. A
máscara N95 só poderá ser usada por 4 horas.
Deverá ser fornecido ao paciente óculos, gorro e propé.
Todos os resíduos devem ser enquadrados na categoria A1, sendo acondicionados e
tratados conforme RDC/ANVISA nº 222/2018.
Realizar desinfecção do ambiente, do equipamento, dos materiais de uso individual e
EPIs, como óculos e/ou protetores de face, após uso de cada paciente.

O fluxograma do procedimento a ser adotado para os pacientes e profissionais que irão
atuar no atendimento clínico segue representado abaixo.
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Figura 3. Procedimento a ser seguido pelo docente e discente no atendimento clínico nas
unidades de Unesulbahia.
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Figura 4. Procedimento a ser seguido pelo paciente no atendimento clínico nas
unidades de Unesulbahia.

6. RESPONSABILIDADES



Docente

Agenda a aula enviando o protocolo e cronograma validado
pelo NDE. Retira chave do Laboratório na Clab
42
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Verifica o uso de EPI pelos alunos e permite acesso aos mesmos ao
Laboratório Garante que os alunos se mantenham socialmente distantes
Conduz a prática



Discente

Acessa o laboratório com os EPI de uso obrigatório
Dispõe seu material de uso pessoal em local definido pelo
docente Realiza o procedimento prático orientado pelo
docente
Mantem distância social dos
colegas Evita aglomeração



Supervisor da Clab

Recebe os protocolos e cronograma de reposição enviado pelos
docentes Realiza alocação da aula em espaço adequado
Envia confirmação para o professor
Avalia necessidade de compra de insumos e efetua solicitação de compras, quando
necessário Envia o protocolo ao técnico e os orienta quanto à disposição da prática
Supervisiona o cumprimento das normas quanto ao uso de EPI
Supervisiona a lotação dos laboratórios, garantido o cumprimento do definido para cada
laboratório Elabora relatórios diários de uso dos laboratórios
Supervisiona as condições de higiene adequadas do laboratório, de acordo com protocolo
padrão para higiene de laboratórios e clínicas
Solicita EPIs para docentes e funcionários do setor
Mantêm atualizado o registro de retirada de EPIs pelos docentes e funcionários



Técnico, assistente de laboratório ou assistente de saúde

bucal Recebe protocolo de solicitação de práticas
Verifica a disponibilidade de insumos e
materiais Informa a disponibilidade ao
supervisor
43
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Dispõe os insumos e materiais nas bancadas
Auxilia o docente no cumprimento das normas de segurança definidas para o
espaço Acompanhamento da retirada dos resíduos comuns pelo funcionário
da limpeza Realiza a remoção do lixo químico e infectante
Higieniza as bancadas;
Higieniza os equipamentos e utensílios;
Retira e esteriliza os utensílios que deverão ser esterilizados.

7. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS

Não se aplica.

8. Glossário de termos e siglas

EPIs – Equipamento de Proteção
individual NR – Norma de
Regulamentação
NDE – Núcleo docente estruturante
Clab – Central de laboratórios

9. ANEXOS

Não se aplica.
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