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Prezados docentes, discentes, servidores e colaboradores do 
Departamento de Enfermagem da Ufes: 

 

Diante da magnitude e significativo risco à saúde pública que a Covid-19 vem 

representando para o mundo, Brasil e nosso Estado, e, considerando o retorno 

das atividades presenciais, o Departamento de Enfermagem, vem se 

empenhado para coordenar respostas de proteção e prevenção contra a 

contaminação pela doença. 

O comportamento e a capacidade de transmissão da Covid-19 propõem 

desafios não apenas físicos e emocionais, mas exige uma grande 

reorganização das estruturas físicas de nosso Departamento. Somando-se a 

isso, torna-se necessário e fundamental um esforço coletivo de modo a 

mantermos as normas de biossegurança.  

Assim, o Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades presenciais 

nas Instituições de Ensino segue as orientações emitidas pelo Comitê 

Operativo de Emergência (COE) da Ufes, além daquelas emitidas pela 

Organização mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS).  

O retorno gradual às atividades presenciais de modo seguro é o objetivo, e, 

para tal deve tomar forma por meio do conceito da biossegurança, que 

coordena ações orientadas para a minimização dos riscos inerentes às 

atividades de ensino presenciais. Deste modo, este guia consolida orientações 



coletivas e individuais para que docentes, estudantes, servidores e 

colaboradores do curso de graduação em enfermagem da Ufes possam 

retomar suas atividades presenciais com segurança, respeito à vida e às 

comunidades. 

Diante do exposto, os centros e colegiados de curso só permitirão a realização 

das atividades, observadas todas as medidas propostas no plano de 

biossegurança e nas orientações do COE-Ufes, podendo essas atividades 

serem suspensas a qualquer momento em que for constatada alguma 

inconformidade. 

 
 
MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19 NO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UFES 
 
MEDIDAS COLETIVAS 

As portas e janelas deverão ser mantidas abertas para ventilação do ambiente 

O trabalho remoto deverá ser concedido aos servidores e colaboradores do 

grupo de risco;  

As reuniões e eventos, sempre que realizados, devem respeitar o 

distanciamento social, bem como, optar por ambientes bem ventilados com 

respeito ao distanciamento físico e o cumprimento dos protocolos sanitários 

vigentes; 

Para cada turma serão determinadas as salas de aula específicas, não 

podendo haver troca entre as mesmas; 

A equipe de limpeza realizará a higienização diária de cada sala de aula, após 

o uso, e a limpeza intensiva de banheiros;  

A entrada e permanência nas dependências do Departamento de Enfermagem 

somente será permitida com a utilização de máscaras de proteção, cobrindo a 

boca e o nariz. Importante destacar que é de responsabilidade pessoal o 

cuidado adequando relativo ao seu uso, armazenamento e descarte; 

Recomenda-se que o período de troca de máscaras cirúrgicas ou de uso não 

profissional seja no máximo de 3 (três) horas/uso. Após, esta deverá ser 



substituída por uma nova máscara. Caso necessário, o Departamento de 

Enfermagem fornecerá máscara cirúrgica ao estudante. 

A utilização do bebedouro não deve ser feito com o contato direto com a área 

de superfície, e sim, por meio da utilização de copos e garrafas de uso próprio 

do usuário. 

A permanência nos banheiros coletivos se restringirá a 3 (três) pessoas, ao 

mesmo tempo, respeitando o distanciamento social de pelo menos 1,5m (um 

metro e meio). 

Caso haja intervalo nas aulas, é proibida a permanência do estudante nas 

áreas internas do Departamento de Enfermagem.  

 

MEDIDAS INDIVIDUAIS 

É obrigatória a utilização de máscaras, de forma a cobrir a boca e o nariz; 

Para proteção em casos de tosse e espirros, cobrir o nariz e a boca com o 

cotovelo flexionado ou com lenço de papel; 

Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o 

uso e realizar a higiene das mãos); 

As mãos devem ser lavadas frequentemente com água e sabão e/ou 

higienizadas com álcool 70%, principalmente após tossir ou espirrar; 

Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre você 

e qualquer pessoa, assim como, evitar cumprimentar com aperto de mãos, 

beijos e/ou abraços.  

Não compartilhar cadernos, caneta/lápis, materiais de papelaria/escritório, de 

uso pessoal, bem como equipamentos de uso coletivo para a realização da 

desinfecção devida. 

Ficar em casa se não se sentir bem ou apresentar algum sintoma sugestivo da 

Covid-19 e procurar atendimento médico. 

 

ACESSO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 



Os horários entre as turmas de estudantes serão escalonados, mantendo 

diferença de 15’(quinze minutos) nos horário de entrada, intervalos e saída; 

Os estudantes, do mesmo período, aguardarão para ter acesso ao 

departamento, em fila, respeitando o distanciamento social de 1,5 m (um metro 

e meio) entre eles, demarcados no piso de entrada; 

Será realizado aferição da temperatura e aqueles que apresentarem sinais e 

sintomas sugestivos de Covid-19, por motivos de segurança, não poderão 

participar das atividades presenciais;  

Será aplicado álcool 70% nas mãos de todos aqueles que estiverem entrando 

no departamento e em salas fechadas; 

A entrada será liberada para um fluxo máximo de (5) cinco estudantes, para 

que estes possam guardar seus pertences sem aglomeração nos corredores. 

Os materiais do estudante poderão ser armazenados em armários, localizados 

dentro do departamento de enfermagem;  

O estudante será direcionado, exclusivamente, a sua sala de aula; 

É obrigatório o uso de máscaras, cobrindo a boca e o nariz, por todo o período 

que estiver no Departamento de Enfermagem; 

Os estudantes deverão armazenar adequadamente seus jalecos usados no 

campo prática em sacos plásticos. Idem para máscara de pano quando forem 

utilizadas; 

Não será permitido aglomeração em corredores ou qualquer ambiente do 

Departamento de Enfermagem. 

Durante a permanência, entrada e saída do Departamento de Enfermagem, 

observar as demarcações (setas) nos pisos referentes ao fluxo adequado. 

 

NAS SALAS DE AULA 

O acesso às salas de aula será, obrigatoriamente, com uso de máscaras 

cobrindo a boca e o nariz;  

Ao entrar nas salas de aula, aplicar álcool 70% nas mãos;  



O distanciamento social deverá ser mantido, respeitando a distância mínima de 

1,5m (um metro e meio) entre mesas e cadeiras. O estudante deverá sentar 

somente em cadeiras permitidas (que não contenham marcação); 

Os estudantes que tiverem aulas práticas dentro do Laboratório de 

Enfermagem (Lafen) deverão respeitar as normas vigentes do mesmo; 

As salas de aula deverão estar com janelas e portas abertas, a fim de 

promover a ventilação natural;  

Cada estudante ficará responsável pela desinfecção com álcool a 70% de sua 

mesa e cadeira antes e após o uso; 

Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, tais como copos e 

talheres, materiais (canetas, lápis e borracha), livros e afins; 

Não será permitido alimentos, lanches ou refeições nas salas de aula, 

laboratórios ou corredores; 

A saída coletiva das salas de aula deverá ser gradativa e respeitar as normas 

de distanciamento social. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA AS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE 
ENFERMAGEM (LAFEN) 

As medidas específicas inerentes à pandemia de Covid-19 são adicionais às 

Normas e Rotinas do Lafen, aprovadas pela Câmara Departamental. Esse 

documento e seus anexos acompanham este e-mail e devem ser de 

conhecimento de todos Discentes e Docentes.  

Merece Destaque que para preparo das atividades práticas no Lafen é 

necessário que seja cumprida, especialmente, a seguinte norma: 

“Cabe ao docente 

Fornecer, com no mínimo 48 horas de antecedência, para a 

Técnica de Laboratório, o formulário preenchido com a 

programação da aula prática (Anexo II);” 

O não cumprimento da norma supracitada poderá acarretar em cancelamento 

da atividade prática. 



As monitorias devem acontecer presencialmente, no início do semestre, 

somente com a presença do professor durante a aula prática. Assim, as 

monitorias presenciais como apoio ao estudante estão suspensas, para o 

momento, dando preferência para atividades no formato on-line. Essa medida 

poderá ser revista e reconsiderada pela coordenadora do laboratório, junto à 

chefia do departamento, a considerar o andamento das práticas e o cenário 

sanitário.  

 

MONITORAMENTO 

O retorno das atividades não significa o relaxamento do risco de adoecimento 

pela Covid-19, portanto se justifica a manutenção de vigilância e 

monitoramento de risco. 

O professor deverá avaliar as condições de saúde dos estudantes em sala de 

aula e caso apresentem sintomas como tosse, febre (>37,5 ºC), coriza, dor de 

garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, 

dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar, serão orientados a procurar 

imediatamente um serviço médico. Os estudantes em afastamento decorrente 

da Covid-19 serão monitorados pelo Colegiado de Enfermagem. 

A ausência do estudante em sala de aula, decorrente dos sintomas sugestivos 

da Covid-19 citados no parágrafo anterior, não acarretará prejuízo ao 

aprendizado e o professor ficará responsável em atribuir atividades 

substitutivas. 
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