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1. INTRODUÇÃO
1. Informações sobre a doença
A COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, descoberto em
31/12/19 após casos registrados na China, foi posteriormente denominado SARSCoV-2. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%)
dos pacientes com COVID-19 pode ser assintomática (sem sintomas) ou
oligossintomática (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados
requer atendimento hospitalar por apresentar dificuldades respiratória, dos quais
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório (MS, 2020).
O vírus SARS-CoV-2 é transmitido de pessoa a pessoa, por meio de gotículas
de saliva ou secreção nasal quando uma pessoa infectada tosse ou espirra (Figura 1).
No momento não existe vacinas ou tratamentos específicos para a COVID-19, embora
existam muitas pesquisas em andamento (MS, 2020).
Figura 1 - Meios de transmissão da COVID-19.

Fonte: Ministério da Saúde (2020)
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O período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas
aparecerem desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias, em geral
de 5 dias. Recomenda-se o isolamento domiciliar de todos os casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19, bem como seus contactantes domiciliares, por 14 dias
após o início dos sintomas (MS, 2020).
Esse tempo de isolamento deverá ser ampliado caso um contactante domiciliar
venha apresentar sintomas.
O período de transmissão do SARS-CoV-2 não está totalmente elucidado, a
pessoa infectada pode transmitir a doença durante o período sintomático, é sugerido
que a transmissão também possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e
sintomas (MS, 2020).
Quanto aos sinais e sintomas, estes são semelhantes aos da gripe, que inclui:
tosse, febre, coriza, garganta inflamada, dor de cabeça, dificuldades respiratórias e
pneumonia (BRASIL, 2020a) como evidenciados na Figura 2.
Figura 2 - Sinais e sintomas da COVID-19.
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1.1

Situação epidemiológica de Araguaína1
Com transmissão comunitária, Araguaína no dia 12/05/2020 havia 378 casos

suspeitos, todos sendo monitorados conforme preconizado pelo Ministério da Saúde,
os quais devem permanecer em isolamento domiciliar, outros 1.267 foram
descartados por critério clínico-epidemiológico e/ou por exames complementares.
Foram confirmados 398 casos de COVID-19 em Araguaína. Desses, 221 (56%) são
do sexo masculino e 177 (44%) do sexo feminino conforme pode ser observado na
figura 3 (SEMUS, 2020).
Figura 3 - Proporção de casos confirmados de COVID -19 segundo sexo, Araguaína-TO, 12/05/2020.

44%
56%

Masculino

Feminino

Fonte: Vigilância Epidemiológica/Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína (SEMUS,2020)

Quanto à distribuição por faixa etária, 10 (2,5%) tinham de 0 – 9 anos, 27 (6,8%)
de 10 - 19 anos, 100 (25,1%) de 20 a 29, 107 (26,9%) de 30 a 39, 74 (18,6%) de 40 a
49, 46 (11,6%) de 50 a 59, 15 (3,8%) de 60 a 69, oito (2,0%) de 70 a 79 anos, 10
(2,5%) de 80 ou mais anos e um com idade ignorada (Figura 4) (SEMUS, 2020).
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Figura 4- Proporção de casos confirmados de COVID-19 segundo a faixa etária Araguaína - TO
12/05/2020.
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Fonte: Vigilância Epidemiológica/Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína (SEMUS,
2020).

No Estado houve a confirmação do primeiro caso em 20/03, tendo na presente
data taxa de incidência acumulada de aproximadamente 53 casos por 100.000
habitantes. Em Araguaína o primeiro caso foi confirmado no dia 27/03, tendo hoje taxa
de incidência acumulada de aproximadamente 221 casos por 100.000 habitantes
(SEMUS, 2020).
A distribuição espacial segundo bairros, os 398 casos confirmados estão
alocados nos bairros Alto Bonito com 1, Ana Maria 2, Araguaína Sul 21, Bairro de
Fátima 5, Bairro Eldorado 6, Bairro São João 43, Bairro Senador 7, Barros 10, Bela
Vista 7, Bounganville 5, Centro 33, Céu Azul 7, Cidade Nova 1, Cimba 2, Costa
Esmeralda 10, Dom Orione 5, Jardim Boa Sorte 3, Jardim Boa Vista 2, Jardim das
Flores 2, Jardim das Palmeiras 3, Jardim dos Ypês I 4, Jardim dos Ypês II 2, Jardim
dos Ypês III 3, Jardim Esplanada 3, Jardim Europa 2, Jardim Filadélfia 3, Jardim
Paulista 10, Jardim Santa Helena 3, Jardim Santa Mônica 2, JK 4, José Ferreira 1,
Lago Sul 2, Maracanã 8, Monte Sinai 4, Morada do Sol III 1, Morado do Sol 2, Neblina
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4, Nova Araguaína 12, Novo Horizonte 4, Parque Bom Viver 7, Parque do Lago 7,
Parque Sonhos Dourados 5, Povoado Água Amarela 1, Povoado Pilões 1, Povoado
Ponte 2, Raizal 10, Residencial Camargo 1, Residencial Lago Azul I 10, Residencial
Lago Azul III 2, Residencial Lago Azul IV 3, São Miguel 3, São Pedro 1, Setor
Aeroporto 1, Setor Brasil 4, Setor Coimbra 1, Setor Couto Magalhães 9, Setor Itaipu
4, Setor Itapuã 2, Setor Martins Jorge 2, Setor Noroeste 12, Setor Oeste 3, Setor
Palmas 1, Setor Planalto 4, Setor Rodoviário 8, Setor Santa Terezinha 3, Setor Sul 2,
Setor Tiúba 2, Setor Tocantins 1, Setor Universitário 2, Setor Urbano 2, Setor Vitória
1, Tecnorte 1, Tereza Hilário Ribeiro 2, Urbanístico 3, Vila Aliança 1, Vila Azul 6, Vila
Cearense 2, Vila Couto Magalhães 2, Vila Goiás 2, Vila Norte 5, Vila Patrocínio 5, Vila
Ribeiro 2 e Vila Santiago 1.
Cabe ressaltar que esses casos positivos aqui apresentados são aqueles que
apresentaram sinais e sintomas e procuraram uma unidade de saúde local para
atendimento médico. Conforme estudos, a maioria dos casos de COVID-19 são
assintomáticos (sem sintomas) ou oligossintomáticos (poucos sintomas). A partir da
confirmação dos casos, os contatos são investigados, monitorados e examinados. A
partir da suspeição e/ou confirmações dos casos, os pacientes que tiverem
sintomatologia leve são colocados em isolamento domiciliar e monitorados via
telefone, os moderados e graves necessitam de maiores cuidados, portanto devem
ser encaminhados a unidades hospitalares de referência. Estão hospitalizados 19
casos de residentes em Araguaína, 11 em situação de estabilidade e oito graves.
Ocorreram três óbitos em residentes de Araguaína, um no dia 11/05 e dois no dia
12/05, apresentavam idades de 65, 79 e 83 anos, todos testaram positivo para COVID19 e apresentavam comorbidades. Terezinha 3, Setor Sul 2, Setor Tiúba 2, Setor
Tocantins 1, Setor Universitário 2, Setor Urbano 2, Setor Vitória 1, Tecnorte 1, Tereza
Hilário Ribeiro 2, Urbanístico 3, Vila Aliança 1, Vila Azul 6, Vila Cearense 2, Vila Couto
Magalhães 2, Vila Goiás 2, Vila Norte 5, Vila Patrocínio 5, Vila Ribeiro 2 e Vila Santiago
1 (SEMUS, 2020).

2. AÇÕES IMEDIATAS AFYA
Frente ao agravamento da situação, aos resultados preocupantes que
explodiram em nível mundial e ao panorama previsto para todos os países, o Grupo
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Afya por meio de seu corporativo, iniciou a elaboração de uma macro-estratégia em
parceria com todas as unidades para construção e execução de planos de ações que
pudessem minimizar os possíveis impactos advindos da doença nos mais variados
aspectos e principalmente em relação aos Clientes Acadêmicos, Corpo Docente, time
de Colaboradores e Comunidade em Geral, o que ocorreu em tempo hábil e
consideravelmente eficaz, haja visto o esforço hercúleo empreendido. A logística das
ações centrou-se nos seguintes pontos:
2.1 Foco no Aluno
 Cumprimento imediato de todos os decretos;
 Paralisação das aulas presenciais;
 Conscientização em larga escala dos efeitos da COVID-19 para toda
comunidade acadêmica;
 Aquisição de novas tecnologias potencialmente eficazes para a continuidade
das aulas teóricas, minimizando prejuízos futuros para os estudantes na conclusão
dos cursos.

2.2 Instrumentalização dos Docentes
 Capacitações simultâneas à distância de todo o corpo docente em novas
tecnologias e ferramentas;
 Apoio direto e eficaz de parceiros aos Docentes no processo de adequação
aos novos métodos de aplicação das aulas;
 Suporte técnico em tempo hábil e efetivo durante os momentos mais críticos.

2.3 Treinamento do quadro de colaboradores
 Programa de conscientização e prevenção para o time administrativo;
 Paralisação das atividades internas em mais de 80% do quadro de
colaboradores culminando em férias coletivas;
 Promoção, motivação e execução de isolamento respeitando os decretos
municipais, estaduais e federais vigentes para todo o time administrativo;
 Capacitação em novas tecnologias para suporte à comunidade acadêmica e
corpo docente.
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3. DESDOBRAMENTOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE DE ARAGUAÍNA

Tendo por parâmetro o Planejamento Estratégico outrora mencionado, a
Unidade de Araguaína, desenvolveu planos de ações direcionados, visando contribuir
com a diminuição e/ou eliminação de contágio por COVID-19 a saber:
 Execução do Projeto Guardiões da Saúde de Minha Família;
 Equipe de acompanhamento em saúde mental com profissionais habilitados;
 Parceria direta da Reitoria com a Secretaria de Saúde do Município e
atualizações constantes de informações ao quadro de gestores e colaboradores;
 Equipe de suporte técnico fortalecida e preparada para atendimento ao corpo
docente e comunidade acadêmica;
 Produção de EPI´s desenvolvidos na unidade, dentro do Parque de
Empreendedorismo, Qualificação e Inovação - Pequitec e entregue a comunidade
local;
 Realização de reuniões e encontros a distância com temáticas diversas a todo
o quadro de colaboradores, gestores e docentes;
Dentre os planos de ação desenvolvidos pelo UNITPAC, destaca-se o Projeto
Guardiões da Saúde da Minha Família cujo objetivo é apoiar e intensificar ações de
conscientização acerca da COVID-19 junto aos colaboradores, docentes e sociedade
em geral.
Para o desenvolvimento do Projeto Guardiões da Saúde da Minha Família, foram
estabelecidas as seguintes etapas:
 Etapa 1: Mapeamento dos setores da cidade em que residem colaboradores e
docentes;
 Etapa 2: Envio de formulário digital para levantamento de pessoas com idade
igual ou acima de 60 anos, e possíveis casos de comorbidade nas famílias dos
colaboradores;
 Etapa 3: Confecção de banner eletrônico com a frase: “Eu sou guardião da
minha família” e publicar em redes sociais;
 Etapa 4: Apoio psicológico e orientação médica com foco em conscientização
quando houver casos de resistência;
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 Etapa 5: Intensificação por meio de acompanhamento semanal, da situação
das famílias dos colaboradores, relatando à equipe responsável.
Os resultados obtidos por meio das respostas do formulário digital enviados por
196 funcionários do UNITPAC permitem a elaboração de estratégias para o
acompanhamento pela equipe de Gestão de Pessoas, bem como orientações de
saúde por funcionários com formação na área pertencentes ao quadro da IES.
Na figura 3 observa-se o quantitativo de funcionários que residem com familiares
que pertencem ou não a grupos de risco.
Observa-se um elevado número de funcionários que residem com familiares
pertencentes a grupos de risco (n=114) comparado ao número de funcionários que
não residem (n=82). Outro número expressivo encontrado foi de 210 familiares
pertencentes a grupos de risco. Assim é essencial um serviço de educação em saúde
que atinja o funcionário e seus familiares como método de prevenção ao contágio por
COVID-19.

Figura 5 - Quantitativo de funcionários que residem com familiar que pertencem ou não a grupo de
risco2.

82; 42%

114; 58%

Reside com familiar de grupo de risco

2

Não reside com familiar de grupo de risco

Para acessar a pesquisa completa acesse o link:
https://docs.google.com/forms/d/15TmmjYVdM7GntXI4R3BZgUCnDNiqAsZogNAhnyrG8RM/edit#responses
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Na figura 4 é possível identificar as condições ou patologias dos 210 familiares
que foram declarados como pertencentes a grupo de risco.

Figura 6 - Quantitativo e percentual das condições ou patologias apresentadas pelos familiares.
6; 3%

1; 1%

3; 2%

38; 22%
61; 35%

48; 28%

14; 8%
2; 1%

1; 0%

Câncer

Diabetes

Doenças respiratórias

Hábitos tabagistas

Gestante

Hipertensão

Idosos (acima de 60 anos )

Baixa imunidade

Outra condição

4. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS
4.1 E obrigatório o uso de máscaras em todo o ambiente educacional do UNITPAC,
seja para atendimento ao acadêmico, atendimento do colaborador e ou para o
desenvolvimento das atividades laborais ou acadêmicas, ficando a equipe de
trabalho desobrigada a atender ou permitir a entrada de pessoas na unidade
que não estejam em conformidade com as exigências deste documento.
4.2 Todo atendimento deve iniciar a partir do uso de álcool em gel ao qual deve
disponibilizado para o usuário no momento de acesso a sala que busca
atendimento.
4.3 Deve-se evitar: aperto de mãos, abraços é ficar a uma distância inferior a 2m
(dois metros) do usuário que busca o atendimento, conforme as orientações do
Ministério da Saúde.
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4.4 Os departamentos devem obedecer a um distanciamento organizacional
mínimo conforme a orientação do Ministério da Saúde, mencionada no item
acima.
4.5 Todos os atendimentos em “Laboratórios de Saúde, Clínicas Odontológicas,
Laboratórios de Engenharias, Secretaria, Financeiro, Biblioteca, Espaço EU,
Centro de Estética e demais setores aqui não mencionados deve acontecer
após agendamento telefônico, e quando possível deve ser aberto um canal
virtual para solução do problema (dispor canais de agendamentos).
4.6 Setores com atendimento específico como: Clínica Odontológica, Centro de
Estética, Espaço EU demais setores que se enquadrem, deverão realizar uma
triagem

antes

da

comunidade

ser

atendida:

Verificando,

sintomas

especialmente febres e/ou sintomas gripais, aos possíveis casos de suspeita
identificados na triagem. Caso não seja uma emergência, orientá-los e
encaminhá-los à Unidade de atendimento referenciada e/ou domicílio;
4.7 Todas as Reuniões e treinamentos devem ser realizadas de forma virtual,
exceto as que não poderem seguir essa recomendação, sendo esta última
ainda indispensável o distanciamento mínimo e fazer uso da máscara e álcool
em gel.
4.8 Todos os gestores devem dividir as suas equipes para que possam trabalhar
sobre regime de carga horária de 6 (seis horas) corridas e manter um
atendimento mínimo conforme a demanda.
4.9 O número de atendimentos deve levar em conta os fatores abaixo:


Número de atendentes



Área em m² do ambiente onde será realizada o atendimento.



Distanciamento mínimo recomendado.

4.10 Limitar número de atendimento ao público interno e externo dentro da sala;
conforme as orientações dos órgãos governamentais.
4.11 Todos os colaboradores devem orientar os usuários quanto as normas de
higiene existentes neste documento, cumprir e fazer cumprir.
4.12 Todos os ambientes de trabalho devem ser higienizados ao fim da jornada,
ficando cada gestor e colaborador, responsável por sua estação de trabalho.
4.13 Nos casos de ambientes de atendimento ao público deverá ser informado que
em caso o indivíduo apresente os seguintes sintomas: dificuldade para respirar,
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tosse, febre e dores no corpo, desmarque seu horário. E ainda também, se
possível, que não atrasem.
4.14 Essas medidas não isentam os colaboradores de cumprirem as medidas de
saúde e segurança do trabalho determinadas em documentos internos,
Decretos e Leis vigentes tais como, uso obrigatórios de EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual), EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) adotados
anteriormente.
4.15 É proibido o retorno às atividades presenciais de docentes, discentes e
colaboradores que estiverem em quarentena.
4.16 Higienizar todos os equipamentos antes de serem repassados para
manutenção e higienizar ao recebê-los.
4.17 Os suprimentos necessários a implantação das medidas contidas neste
documento, bem como a aquisição de equipamentos como: luvas, máscaras
entre outros, deveram ser repassados para o posto avançado de Compras e
Suprimentos de acordo com os prazos estabelecidos pela AFYA.
4.18 Cada gestor de setor, em sintonia com a reitoria e Recursos Humanos, deve:
Buscar meios e formas de trabalho remoto é ou outras formas de trabalho para
pessoas pertencentes a grupo de risco: idosos, pessoas com doenças crônicas
e morbidade degenerativas.
4.19 Implantar processo de aferição de temperatura com equipamento laser antes
de permitir o acesso do docente, discente e colaborador ao interior da unidade.
4.20 Evitar tocar nos olhos, nariz é boca, antes de lavar as mãos com água e sabão
pelo menos por 20 segundos (conforme anexo 2) e em seguida usar álcool 70%
(conforme anexo 1).
4.21 Distribuir turmas maiores em grupos menores em salas de aulas maiores com
horários variados e diferenciados.

5. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

5.1
5.1.1

Reitoria
Seguir orientações gerais; promover, facilitar e prover os materiais
necessários para as ações educativas voltadas ao controle da COVID-19 em
todos os setores do UNITPAC.
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5.1.2

Promover constante esforço nas ações de orientação.

5.1.3

Cumprir e fazer cumprir todos os procedimentos constantes neste documento.

5.2
5.2.1.

Gestão de Pessoas e CIPA
Seguir orientações gerais; criar procedimentos de avisos de segurança do
trabalho; placas e banners juntamente com o Setor de Comunicação, visando
a implantação e o trabalho em equipe.

5.2.2.

Treinar, orientar, fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual e
coletiva.

5.2.3.

Evidenciar todos as ações contidas neste documento, de forma a criar banco
de dados para a implantação do processo de melhoria contínua.

5.2.4.

Juntar em um só banco de dados todas as informações e procedimentos
realizados nos demais setores referentes a este documento.

5.2.5.

Disponibilizar equipamentos de proteção individual para os colaboradores que
retornarem as atividades presenciais.

5.2.6.

Recebimento de currículo através de e-mail ou via plataforma da gestão de
pessoas no site do https://www.unitpac.com.br/sites/gestao-de-pessoas.

5.2.7.

Realizar seleção através da plataforma zoom, realizar seleção presencial
somente quando houver números de candidatos considerável sem risco e na
reta final da seleção.

5.2.8.

Atendimento coaching, realizar via plataforma indicada pelo Grupo Afya.

5.2.9.

Reforçar higienização do departamento.

5.3
5.3.1

ESPAÇO EU:
Seguir orientações gerais; criar fluxograma de atendimento individual para
docentes, discentes e colaboradores; práticas de atendimento em grupo,
número máximo de quatro pessoas.

5.3.2

Em todos os atendimentos os professores, acadêmicos e colaboradores além
dos EPI's mencionados, deverão estar com o uso propés.

5.3.3

Os horários dos atendimentos para as práticas em turma e dos atendimentos
individuais deverá ter intervalos de no mínimo 20min para que haja devida
assepsia do local e evitar encontro nos corredores.
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5.4

ATENDIMENTO AO PÚBLICO, SECRETARIA ACADÊMICA E
FINANCEIRA
5.4.1. Seguir orientações gerais.

5.5
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
5.5.1. Seguir orientações gerais; receber somente materiais higienizados; quando
possível priorizar atendimento remoto; evitar sentar-se em cadeiras e utilizar
mesas de outros setores, quando não for possível, realize a higienização.

5.6
POSTO AVANÇADO
5.6.1. Seguir orientações gerais; avaliar junto com SESMT o cancelamento de férias
de docentes e técnicos administrativos quando considerado essenciais para o
enfrentamento da pandemia; manter os colaboradores que consigam exercer
suas funções em home-office; manter os relógios de ponto desligados, até que
estejamos mais seguros com o seu uso.

5.7
BIBLIOTECA
5.7.1 Seguir orientações gerais; organizar processos de entrada e saída de livros;
redirecionar e orientar demandas bibliográficas, cujo acesso se encontra online
(biblioteca virtual) e/ou acesso remoto.
5.8

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA AO DOCENTE
(NAPED):
5.8.1 Seguir orientações gerais; promover formação continuada por acesso remoto a
docentes; disponibilizar plantão de atendimento ao docente por meio on-line;
organizar semanas pedagógicas, formação continuada e atividades similares
de forma remota.

5.9
COORDENAÇÃO DE RELACIONAMENTO INTERNACIONAL (CRI)
5.9.1 Seguir orientações gerais; criar vídeo de conscientização em conjunto com os
setores de comunicação é SESMT, sobre os cuidados que devem ser tomados
no retorno as aulas e disponibilizar nos grupos de alunos, professores e
colaboradores.

18

5.10
NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE (NAD)
5.10.1 Seguir orientações gerais; os atendimentos serão realizados de forma remota
pela plataforma Canvas.

5.11
PONTO FOCAL E SUPRIMENTOS
5.11.1. Seguir orientações gerais; garantir os suprimentos necessários para
implantação das ações contidas neste documento; garantir que não falte os
suprimentos necessários a implantação deste projeto; seguir orientações
gerais; rever o contrato de coleta de resíduos hospitalares para coleta
semanal ou mediante demanda; solicitar desinfecção do prédio em caso de
necessidade.

5.12
MANUTENÇÃO
5.12.1 Seguir orientações gerais.
5.12.2 As demandas deste documento não isenta nenhuma equipe de não usar os
EPI’s orientados em outros documentos.
5.12.3 As atividades mesmo em ambiente aberto deverão seguir as exigências dos
EPI’s e sobre aglomerações.

5.13
ALMOXARIFADO
5.13.1 Delimitar áreas de fornecedores; permitir a entrada somente de pessoas com
uso de máscara; seguir orientações gerais.

5.14
SETOR DE ESTÁGIO/OUVIDORIA
5.14.1 Seguir orientações gerais.
5.14.2 Fazer controle de entrada para atendimento.

5.15
APOIO AO DOCENTE/SERVIÇOS GERAIS
5.15.1 Seguir orientações gerais.
5.15.2 As demandas deste documento não isenta nenhuma equipe de não usar os
EPI’s orientados em outros documentos; confeccionar em conjunto com o
SESMT, placas e banners com instrução correta de higienização das mãos,
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proibição de uso de adornos “pulseiras, relógios, brincos etc., e placas de
limitação de uso de celular.
5.15.3 Higienizar equipamentos e objetos compartilháveis (controles remotos,
microfones, chaves de salas, NEOs, auditórios e laboratórios de informáticas).
5.15.4 Garantir a reposição de sabonetes, papéis e álcool em gel nos reservatórios
(banheiros e outros pontos estratégicos).
5.15.5

Abrir janelas e portas, para garantir ventilação das salas de aulas, NEOs,
laboratórios de informática e auditórios após o uso e intensificação de limpeza
e desinfecção das superfícies de carteiras, mesas, bancadas, maçanetas,
quadros e pisos em salas.

5.16
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (NEAD)
5.16.1 Seguir orientações gerais
5.16.2 As demandas deste documento não isenta nenhuma equipe de não usar os
EPI’s orientados em outros documentos; confeccionar em conjunto com o
SESMT, placas e banners com instrução correta de higienização das mãos;

5.17
LABORATÓRIOS
5.17.1 Seguir orientações gerais; as demandas deste documento não isenta nenhuma
equipe de não usar os EPI’s orientados em outros documentos.
5.17.1 Confeccionar em conjunto com Gestão de Pessoas/CIPA, placas e banners
com instrução correta de higienização das mãos, proibição de uso de adornos
“pulseiras, relógios, brincos etc. e placas de limitação de uso de celular;

5.18
CLÍNICA DE ESTÉTICA
5.18.1 Seguir orientações gerais; as demandas deste documento não isenta nenhuma
equipe de não usar os EPI’s orientados em outros documentos.
5.18.2 Confeccionar em conjunto com Gestão de Pessoas/CIPA, placas e banners
com instrução correta de higienização das mãos, proibição de uso de adornos
“pulseiras, relógios, brincos etc. e placas de limitação de uso de celular.
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5.18.3 Manuseio, entrega e recebimento dos prontuários físicos deverá ser feito entre
acadêmico, professor e colaborador na recepção após o uso de álcool em gel
70%.
5.18.4 Disponibilização de álcool em gel 70% na entrada do setor.

5.19

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

5.19.1 Seguir orientações gerais; as demandas deste documento não isenta
nenhuma equipe de não usar os EPI’s orientados em outros documentos.
5.19.2 Confeccionar em conjunto com Gestão de Pessoas/CIPA, placas e banners
com instrução correta de higienização das mãos, proibição de uso de adornos
“pulseiras, relógios, brincos etc. e placas de limitação de uso de celular.
5.19.3

Manuseio, entrega e recebimento dos prontuários físicos deverá ser feito
entre acadêmico, professor e colaborador na recepção após o uso de álcool
em gel 70%.

5.19.4 Disponibilização de álcool em gel 70% na entrada do setor.
5.19.5

Será realizado durante e ao final de todos os procedimentos, desinfecção dos
consultórios e ambientes de circulação.

5.19.6 Durante os atendimentos os ambientes deverão estar climatizados e
ventilados.
5.19.7 Será aumentado o quantitativo de lixeiras em locais estratégicos para o
descarte de lixo infectante.
5.19.8 Respeitar à capacidade máxima determinada de pessoas por salas.

5.20
AMBULATÓRIO E CLÍNICA ODONTOLÓGICA
5.20.1. Seguir orientações gerais; as demandas deste documento não isenta
nenhuma equipe de não usar os EPI’s orientados em outros documentos.

5.20.2 Confeccionar em conjunto com Gestão de Pessoas/CIPA, placas e banners
com instrução correta de higienização das mãos, proibição de uso de adornos
“pulseiras, relógios, brincos etc., e placas delimitação de uso de celular.
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5.20.3 Manuseio, entrega e recebimento dos prontuários físicos deverá ser feito entre
acadêmico, professor e colaborador na recepção após o uso de álcool em gel
70%.
5.20.4 Disponibilização de álcool em gel 70% na entrada do setor.
5.20.5 Faz-se necessário o uso de pro pés para entrada no ambiente

5.21
ENGENHARIAS
5.21.1 Seguir orientações gerais; as demandas deste documento não isenta
nenhuma equipe de não usar os EPI’s orientados em outros documentos.
5.21.2

Confeccionar em conjunto com o Gestão de Pessoas/CIPA, placas e banners
com instrução correta de higienização das mãos, proibição de uso de adornos
“pulseiras, relógios, brincos etc., e placas de limitação de uso de celular.

5.21.3 Após o encerramento das atividades práticas, fica o técnico responsabilizado
de higienizar com álcool 70% todos os equipamentos e componentes
utilizados pelos acadêmicos.

5.22

SALA DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA,
EXTENSÃO, INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO (PROPPEXI)
5.22.1 Seguir orientações gerais; realizar e estimular trabalhos em horários
alternativos e em escala; realizar reuniões em ambientes virtuais sempre que
possível.

5.23

SALA DO PARQUE DE EMPREENDEDORISMO, QUALIFICAÇÃO E
INOVAÇÃO (PEQUITEC)
5.23.1 Seguir orientações gerais.
5.23.2 As demandas deste documento não isenta nenhuma equipe de não usar os
EPI’s orientados em outros documentos.

5.23.3

Confeccionar em conjunto com Gestão de Pessoas/CIPA, placas e
banners com instrução correta de higienização das mãos, proibição de uso
de adornos “pulseiras, relógios, brincos etc., e placas de limitação de uso
de celular.
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5.23.4 Ajustar, sempre que possível, os horários dos estágios de no máximo dois
alunos por turno, para que os alunos não se encontrem nos corredores.
Estes intervalos são recomendados no mínimo de 10min.
5.23.5 É proibida a entrada de público externo nas dependências do setor,
inclusive na incubadora de negócios.
5.23.6 A entrega de produtos (incluindo os protetores faciais para doação) deve
ser realizada em esquema de Drive Thru.

5.24
REPROGRAFIA
5.24.1 Seguir orientações gerais.
5.24.2 As demandas deste documento não isenta nenhuma equipe de não usar os
EPI’s orientados em outros documentos.
5.24.3 Confeccionar em conjunto com Gestão de Pessoas/CIPA, placas e banners
com instrução correta de higienização das mãos;
5.24.4 Higienizar pen-drive, balcões e corrimãos com álcool 70%.
5.24.5 Solicitar envio prévio de pedidos de impressões via e-mail.
5.24.6 Em casos de atendimento presencial para retirada dos materiais permitir
apenas 2 pessoas.

5.25
USO DO CARRO:
5.25.1 Seguir orientações gerais;
5.25.2 As demandas deste documento não isenta nenhuma equipe de não usar os
EPI’s orientados em outros documentos;
5.25.3 Itens como: maçaneta das portas, volante, bancos deve ser higienizado antes
da sua utilização; no veículo desse conter flanela e álcool em gel 70% em
pequena quantidade por se tratar de um produto altamente inflamável e com
ponto de fulgor baixo.

5.26
RECEPÇÃO GERAL
5.26.1 Seguir orientações gerais.

5.27
COMUNICAÇÃO
5.27.1 Seguir orientações gerais.
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5.27.2 Apoiar todos os setores da comunidade acadêmica para divulgar as medidas
de segurança contra o Covid-19.
5.27.3 Verificar junto com os setores: Gestão de Pessoas, CIPA e TI a realização de
cursos on-line na quarentena sobre uso de equipamento de proteção
individual (EPI), higienização e formas de limpeza, contemplando todo
funcionário e comunidade acadêmica.
5.27.4 Criar um procedimento de avisos de segurança do trabalho junto com Gestão
de Pessoas/CIPA.
5.27.5 Divulgar um fluxograma de atendimento médico para os possíveis casos de
suspeitos da doença.
5.27.6 Divulgar este protocolo nas mídias sociais e no site e disponibilizar uma cópia
para os setores de Gestão de Pessoas e CIPA.

5.28
COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP)
5.28.1 Seguir orientações gerais.
5.28.2 As reuniões de colegiados acontecerão de forma remota e virtual.
5.29
Ginásio e Quadra Aberta:
5.29.1 Uma vez que o Ginásio e a Quadra Aberta são utilizados pela comunidade
acadêmica para a prática de esportes coletivos de contato direto, seja corpo
a corpo ou por materiais de uso comum. Consequentemente, o risco de
contaminação pela Covid-19 pode ser potencializado. Dessa maneira, a
utilização desses espaços para práticas esportivas estará suspensa.
5.29.2 O retorno das atividades no Ginásio e na Quadra Aberta voltará a normalidade
assim que o estado de isolamento social, determinado pelo poder público, seja
completamente finalizado.
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Anexo 1

Fonte:
OPAS,
2020.
Disponível
em:
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5077:higienizacao-correta-das-maos-e-fundamental-para-garantir-seguranca-do-paciente&Itemid=812>. Acesso em 16
Maio 2020.
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Anexo 2

Fonte: OPAS, 2020. Higienização correta das mãos é fundamental para
garantir
segurança
do
paciente.
Disponível
em:
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5077:hig
ienizacao-correta-das-maos-e-fundamental-para-garantir-seguranca-dopaciente&Itemid=812>. Acesso em 16 Maio 2020.
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