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1. INTRODUÇÃO 

No presente protocolo são apresentadas recomendações práticas para a retomada 

de Atividades Práticas Emergenciais (APEs) em tempo de pandemia da COVID-19 no 

Laboratório de Hidráulica, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade 

Federal de Goiás (EECA-UFG). 

Este protocolo obrigatório integra-se ao regimento interno do Laboratório de 

Hidráulica e poderá ser atualizado de acordo com instruções governamentais locais e da 

UFG, observando critérios de transmissão da doença e da capacidade de ocupação do 

sistema de saúde. 

Com base em orientações do Ministério da Saúde, foram definidos os critérios de 

Distanciamento Social Seletivo (DSS) e Distanciamento Social Ampliado (DAS). Para o 

DSS, com menos de 80% da capacidade do sistema de saúde ocupada, serão retomadas 

as atividades práticas emergenciais do Laboratório de Hidráulica (apenas alguns grupos de 

maior risco de agravamento da doença e sintomáticos ficam isolados). Para o DAS, com 

mais de 80% da capacidade do sistema de saúde ocupada, não será autorizada a volta de 

qualquer atividade do Laboratório de Hidráulica (todos os setores da sociedade precisam 

permanecer na residência enquanto durar a decretação da medida pelos gestores locais).  

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste protocolo é orientar e implementar o plano de retomada de 

Atividades Práticas Emergenciais (APEs) no Laboratório de Hidráulica de forma gradual e 

segura no contexto da COVID-19, alinhado aos documentos “Recomendações Gerais para 

retorno de APEs da Educação Básica e da Graduação na UFG”, “Protocolo Geral de 

Biossegurança da UFG”, além de critérios técnico-científicos e definições das autoridades 

do Ministério da Saúde.  
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3. PROTOCOLO DE INFORMAÇÕES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

3.1. Trabalho remoto 

Usuários que se enquadrem nos grupos de risco devem ser mantidos em trabalho 

remoto e não poderão ter acesso ao laboratório. 

São consideradas pessoas do grupo de risco aquelas que apresentarem uma ou 

mais das condições: 

 Pessoas com 60 anos ou mais; 

 Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, 

revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada); 

 Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores 

de asma moderada/grave, DPOC); 

 Imunodeprimidos; 

 Obesidade severa - IMC de 40 ou mais; 

 Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

 Diabéticos, conforme juízo clínico; 

 Gestantes e puérperas; 

 Indivíduos institucionalizados (vivendo em instituições de longa permanência); 

 Doentes hepáticos; 

 Pessoas com hemoglobinopatias (doença falciforme, talassemias). 

 

3.2. Agendamento de atividades 

O agendamento de atividades de pesquisa e extensão deverá ser feito com pelo 

menos 24 horas de antecedência, por solicitação via e-mail direcionado para: 

 Técnico do Laboratório de Hidráulica: Tomás da Rosa Simões 

Email: tomas_simoes@ufg.br; 

 Chefe do Laboratório de Hidráulica: Profa. Juliana Dorn Nóbrega 

Email: juliana.nobrega@ufg.br. 
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3.3. Quantidade máxima de usuários e turno de atividades 

A quantidade MÁXIMA de usuários por ambiente e por PERÍODO, além da presença 

do técnico do Laboratório de Hidráulica, respeitando o distanciamento mínimo de 2 m, será 

de: 

 Sala de computadores: até 1 usuário; 

 Ambiente do laboratório: até 2 usuários. 

Deve-se evitar o uso dos ambientes de maneira concomitante. 

 

3.4. Comunicação, treinamento e orientações 

É de responsabilidade da coordenação do laboratório: 

 Comunicar protocolos via e-mail e coletar um termo de conhecimento dos usuários 

antes do retorno às atividades práticas emergenciais; 

 Realizar treinamento no primeiro dia de atividades do usuário para informar 

orientações sobre novos procedimentos; 

 Veicular protocolos nos canais de comunicação institucionais, especificamente no 

website do laboratório (https://labhidro.eec.ufg.br/); 

 

É de responsabilidade dos usuários do laboratório se manifestar sobre sintomas 

(febre, tosse seca, dor de garganta, falta de ar, coriza, espirro, perda do sentido de olfato e 

paladar, etc.) ou contato com pessoas com suspeita ou contaminação da COVID-19 

confirmada, bem como seguir os seguintes procedimentos: 

 Comunicar imediatamente à coordenação do laboratório; 

 Procurar atendimento médico imediato (para confirmação do diagnóstico de COVID-

19 bem como esclarecimento de diagnóstico diferencial em caso não confirmado da 

doença), permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias conforme recomendação 

médica e providenciar atestado médico; 

 Evitar contato físico com outras pessoas. 

É de responsabilidade dos usuários do laboratório o conhecimento e cumprimento 

das recomendações e práticas constantes neste protocolo de retomada de atividades. 
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4. PROTOCOLO DE AÇÕES PREVENTIVAS À COVID-19 

4.1. Recomendações gerais - Desinfecção, limpeza e higiene pessoal 

A coordenação do laboratório deverá disponibilizar insumos básicos para a lavagem 

das mãos (sabão e toalhas de papel descartáveis) nas estações de higienização, álcool em 

gel na entrada do laboratório, e preparação alcoólica (álcool 70%) em todos os ambientes 

com circulação de pessoas. 

Os seguintes procedimentos de desinfecção, limpeza e higiene pessoal deverão ser 

realizados pelos usuários do laboratório. 

 Desinfecção e limpeza de calçados no acesso às instalações no local de entrada. 

Inserir pano úmido com água sanitária diluída em água (50 ml de água sanitária para 

um 1 litro de água); 

 Desinfecção e limpeza de ambientes de trabalho e materiais/equipamentos utilizados 

ao final do turno de trabalho e entre diferentes usuários, bem como de locais 

coletivos mais expostos ao toque das mãos como: maçanetas, interruptores de luz, 

braços de cadeiras, telefones, bancadas, equipamentos, monitores, mouse, teclado, 

etc. 

Esborrifar álcool líquido 70% ou água sanitária diluída em água (25 ml de água 

sanitária para um 1 litro de água) nesses locais; 

 Higienizar as mãos frequentemente nas estações de lavagem com a água e sabão, 

até a altura dos punhos, ou com a aplicação de álcool em gel 70%, durante 20 

segundos no mínimo, especialmente na entrada do laboratório, em caso de sujidade 

visível, após utilizar o banheiro, após espirrar ou tossir, após contato com superfícies 

altamente tocadas; 

 Ferramentas e equipamentos de uso comum devem ser higienizados antes e após 

o uso pelo usuário; 

 Seguir regras de etiqueta respiratória. Cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ao 

espirrar ou tossir e imediatamente descartá-lo, ou cobrir com o braço flexionado. 

Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

 Não tocar olhos, nariz e boca; 

 Uso obrigatório de máscara no laboratório, seguindo as instruções do item 4.5; 

 Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 
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 Manter o cabelo preso e não usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e 

relógios. 

 

4.2. Ventilação, sinalização dos ambientes e medidas diversas 

 Manter ambientes bem ventilados com portas e janelas abertas em tempo integral e 

não utilizar ar condicionado (mesmo com uso e limpeza de filtro biológico); 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal (caneta, copo, toalha, prancheta, garrafa, 

etc.) e identificá-los com o nome do usuário; 

 Levar garrafa de água individual; 

 Os ambientes deverão ser sinalizados, pela coordenação do laboratório, com 

cartilhas informativas e orientações gerais, sobre: 

- Orientações sobre a higienização das mãos; 

- Orientações sobre desinfecção, limpeza e higiene pessoal; 

- Orientações sobre a utilização adequada de máscaras. 

 

4.3. Entrada no laboratório 

 O acesso ao laboratório será autorizado apenas para os usuários que tiverem 

realizado agendamento prévio por e-mail (ver item 3.2 deste protocolo); 

 A entrada no laboratório deverá ser feita mediante um processo de triagem, com a 

medição de temperatura corporal e identificação de possíveis sintomas da COVID-

19 (febre, tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar, coriza, espirro, 

perda do sentido de olfato e paladar); 

Não será autorizada a entrada no laboratório de usuários com temperatura corporal 

igual ou superior a 37,8° ou com sintomas de COVID-19, e estes serão aconselhados 

a procurar atendimento médico imediato; 

 Realizar a limpeza da sola do sapato na entrada do laboratório (pano úmido com 

água sanitária diluída) e a higienização das mãos com álcool em gel 70% ou lavagem 

das mãos com água e sabão até a altura dos punhos; 

 Todos os usuários (técnicos, professores, pesquisadores e alunos) devem estar 

protegidos com máscara e manter sempre o distanciamento mínimo de 2 m. 
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4.4. Layout das estações de trabalho 

O espaço de trabalho deve ser organizado de forma a respeitar as regras de 

distanciamento físico. Deve-se utilizar as estações de trabalho de forma alternada para 

manter uma distância suficiente de 2 m entre os usuários (Figura 1) e manter os ambientes 

bem ventilados com portas e janelas abertas em tempo integral, sem a utilização de ar 

condicionado. 

 

 

Figura 1. Organização da utilização das estações de trabalho. Fonte: SESI (2020). 

 

4.5. Uso adequado de máscaras 

 Usar máscara durante todo o período que estiver no laboratório; 

 Usar máscara durante a locomoção ao laboratório e durante o retorno à sua casa; 

 Não se deve tocar em qualquer superfície da máscara durante o uso; 

 Trocar a máscara a cada 2 horas ou quando estiver úmida; 

 Higienizar as mãos antes e após a retirada da máscara; 

 Nariz e boca devem estar sempre cobertos, com máscara bem ajustada ao rosto; 

 Manusear a máscara pelos tirantes laterais ao colocá-la e retirá-la; 

 Para máscaras de pano: guardar máscara usada em saco fechado até chegar em 

casa, lavar a máscara com água e sabão, deixar secar naturalmente, e passar a 

ferro; 
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 Para máscaras descartáveis: descartá-las em recipiente sinalizado como lixo 

contaminado, quando trocadas durante o trabalho, ou ao chegar em casa. 

 

5. PROTOCOLO EM CASO DE APRESENTAÇÃO DE SINTOMAS 

Os sintomas mais observados da COVID-19 são: 

 Febre com temperatura igual ou superior a 37,8º ou calafrios; 

 Dor de garganta;  

 Dor de cabeça; 

 Tosse;  

 Fadiga;  

 Perda de paladar ou de olfato; 

 Dor muscular; 

 Náusea ou vômito; 

 Falta de ar ou dificuldade de respirar; 

 Congestão nasal ou coriza; 

 Diarreia. 

Caso um usuário do laboratório apresente um ou mais sintomas da COVID-19, os 

procedimentos a serem seguidos são: 

 Aconselhar o usuário a procurar atendimento médico imediato e não permitir o 

acesso ao laboratório; 

 Identificar os contatos recentes do usuário sintomático com demais usuários do 

laboratório; 

 Registrar o ocorrido e somente aceitar nova triagem do usuário após 14 dias de 

quarentena ou apresentação de teste com resultado negativo; 

 Fazer a desinfecção das áreas usadas pelo usuário afetado. Utilizar álcool líquido 

70% ou água sanitária diluída (25 ml de água sanitária para um 1 litro de água). 
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6. CARTAZES PARA SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES 
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