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Apresentação

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a COVID-19 é uma doença

infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), sendo potencialmente

grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global, apresentando dentre

os sintomas mais comuns a febre, cansaço e tosse seca.

Em razão das discussões sobre a retomada do ensino presencial, e

considerando-se o atual cenário epidemiológico no Estado de Goiás, torna-se

fundamental a conscientização coletiva sobre os cuidados e novos hábitos

necessários para que o retorno seja o mais seguro possível.

Dessa forma, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, juntamente com a

Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG, lançaram o programa UFG Jr.,

visando abrir espaço para que as empresas juniores, pertencentes a UFG,

pudessem apresentar propostas de serviços que, de alguma forma, contribuíssem

para os protocolos estabelecidos pela instituição.

Nesse contexto, a Empresa Júnior de Biotecnologia - By Technology Júnior

(Bytech), Empresa Júnior de Farmácia – EmPhar e a Empresa Júnior de Medicina -

GestMed (Gestão em Saúde) idealizaram o projeto “Elaboração de Materiais de

Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário”, com o objetivo

de auxiliar na volta gradativa das atividades presenciais, salvaguardando a saúde e

segurança da comunidade acadêmica, sendo organizada, para tanto, a presente

cartilha.

O documento foi idealizado para que fosse de fácil acesso e linguagem

simples a fim de que possa auxiliar no esclarecimento de dúvidas sobre as

informações presentes no protocolo de biossegurança institucional, bem como

dúvidas sobre os cuidados gerais a fim de minimizar o risco de contágio no

ambiente institucional.
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Orientações Gerais

- Todos devem respeitar o distanciamento social em todos os espaços da
instituição (distância mínima de 1 metro entre as pessoas).

Figura 1: Distanciamento seguro a ser tomado nos espaços da instituição

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

- Evite tocar em superfícies que são frequentemente tocadas por outras
pessoas como maçanetas e corrimões. Se o fizer, higienize as mãos
logo após.

Figura 2: Não tocar em superfícies frequentemente tocadas

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

- Evite utilizar acessórios que dificultem a correta higienização das mãos,
como anéis, relógios e pulseiras. Além disso, procure lavar de forma
frequente as mãos, usando água e sabão ou fricção com álcool a 70%.

Figura 3: Técnica Para Higienização das Mãos
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FONTE: NEPIH (Núcleo de Estudos e Pesquisa de Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções
Relacionadas à Assistência à Saúde)

- Uso adequado de máscaras.
O uso de máscara é OBRIGATÓRIO durante todo o tempo de permanência

na instituição. As máscaras podem ser de pano (de 2 ou preferencialmente de 3

camadas, sendo o tecido da camada mais interna permeável e o da camada mais

externa impermeável). Se possível, dê preferência para as máscaras cirúrgicas ou

as máscaras com maior capacidade filtrante como a N-95; PFF2 ou KN95. As

máscaras de tecido ou cirúrgicas devem ser trocadas se estiverem úmidas ou sujas.

A troca deve ser feita após 4 horas de uso.

Antes de colocar a máscara deverá ser feita a higienização das mãos,

conforme descrito acima. As máscaras devem sempre ser manipuladas pelas alças.

Após colocar a máscara verifique se a mesma encontra-se ajustada ao seu rosto

(nariz e laterais). O ajuste deve ser adequado de forma a vedar o rosto e não

permitir passar ar pelas frestas, filtrando o ar através da máscara. Higienize as

mãos antes de retirar a máscara. O descarte da máscara deve ser feito em lixo

biológico apropriado ou mesmo em um saquinho plástico individual. Higienize as

mãos após o descarte.
Figura 4: Utilização Correta da Máscara

Fonte: Município de General Câmara, Rio Grande do Sul. Máscara de Proteção | Você está usando certo?
Acesso em: 14 de setembro de 2021.
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-Não compartilhar produtos de uso pessoal. Procure levar os seus próprios
copos ou garrafas com água.

Figura 5: Evite compartilhamento de objetos de uso pessoal

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

-Não consumir alimentos e bebidas em locais fechados como salas de aula e
laboratórios.

Figura 6: Evite comer ou beber em locais fechados

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

-Manter os locais sempre arejados.

Figura 7: Mantenha locais arejados

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário
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-Respeitar as demarcações no ambiente, o limite máximo de pessoas em cada
recinto, bem como o rodízio estabelecido.

Figura 8: Respeite as demarcações

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

- Prefira o uso de escadas. Caso necessário utilizar elevadores, respeite a
sinalização que indica o número máximo de pessoas permitido para o uso dos
mesmos.

Figura 9: Opte pelo uso de escadas

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

-Não gritar e cantar quando estiver próximo de outras pessoas.

Figura 10: Procure não gritar ou cantar

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário
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-Respeitar a etiqueta respiratória e caso tossir ou espirrar não retirar a
máscara.

Figura 11: Espirrar ou tossir sempre com máscara

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

-Evitar aglomerações fora do ambiente acadêmico e respeitar o
distanciamento social.

Figura 12: Não aglomere

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

- Como agir se eu apresentar sintomas associados à COVID-19 ou se eu
tiver tido contato recente com alguém infectado?

Primeiramente deve informar a coordenação administrativa acadêmica, a

qual informará a CIEVS-Goiânia (Centro de Informações Estratégicas e Respostas

em Vigilância em Saúde). Diante disso, a CIEVS irá notificar na plataforma e-SUS

os casos suspeitos e confirmados de Síndrome Gripal e por meio da Ficha de

Registro Individual irá notificar também os casos de Síndrome Respiratória Aguda

Grave. Além do mais os alunos serão instruídos sobre os cuidados quando em

isolamento em casa.
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Figura 13: Fluxograma de ações após apresentar sintomas ou ter contato com casos confirmados

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

ESTUDANTE: ao manifestar o primeiro sintoma sugestivo de COVID-19 ou

se tiver tido contato com casos confirmados da infecção pelo SARS-CoV-2 sem

máscara, o estudante deve se isolar em seu domicílio, preencher o formulário

próprio disponível no SIGAA e informar seu orientador/supervisor. O mesmo deve

buscar atendimento médico para que seja feito o diagnóstico e encaminhamento e

evitar o contato com outras pessoas. O teste rápido de antígenos ou o RT-PCR

pode ser realizado entre o terceiro e o sétimo dia de sintoma. Se o teste der

negativo, pode-se retornar às atividades presenciais. Se o teste for positivo, o

estudante deve preencher novo formulário para casos confirmados disponível no

SIGAA e informar novamente seu orientador/supervisor. Nesse caso, o estudante

precisará ficar isolado por até 14 dias após o dia de início dos sintomas.

● CASO O ESTUDANTE JÁ ESTIVER NA INSTITUIÇÃO QUANDO COMEÇAR

A SENTIR O PRIMEIRO SINTOMA, O MESMO DEVE IMEDIATAMENTE

COMUNICAR O COORDENADOR DO LABORATÓRIO, OU PROFESSOR

RESPONSÁVEL, COLOCAR UMA MÁSCARA N-95, KN95 OU PFF-2 E

DIRIGIR-SE IMEDIATAMENTE PARA SEU DOMICÍLIO. O LOCAL DEVERÁ

SER EVACUADO, ISOLADO E TODAS AS SUPERFÍCIES, OBJETOS E

EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER HIGIENIZADOS DA FORMA CORRETA.
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● SÓ É NECESSÁRIO ISOLAR E TESTAR: INDIVÍDUOS QUE ESTÃO COM

SINTOMAS SUGESTIVOS DE COVID-19, OU PESSOAS ASSINTOMÁTICAS

QUE TIVERAM CONTATO PRÓXIMO E SEM MÁSCARA COM PESSOAS

COM DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19.

PROFESSORES, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIDORES TERCEIRIZADOS:

A recomendação é que se o indivíduo sentir algum sintoma ou tiver tido

contato com algum caso confirmado sem máscara, o mesmo deve comunicar o seu

chefe imediatamente, por meio de e-mail institucional e envio da autodeclaração de

saúde preenchida e permanecer em seu domicílio. Recomenda-se que busque

atendimento médico para que seja feito o diagnóstico laboratorial (entre terceiro e

sétimo dia de sintomas) e encaminhamentos. Caso haja confirmação da doença,

informe imediatamente à sua chefia, também via e-mail institucional, e permaneça

em isolamento por 14 dias, contando a partir do dia de início dos sintomas. Evite o

contato com outras pessoas, mesmo sendo da mesma casa.

CASO O SERVIDOR JÁ ESTEJA NA INSTITUIÇÃO QUANDO COMEÇAR A

SENTIR O PRIMEIRO SINTOMA, O MESMO DEVE IMEDIATAMENTE

COMUNICAR A CHEFIA IMEDIATA, COLOCAR UMA MÁSCARA N-95, KN95 OU

PFF-2 E SEGUIR PARA SEU DOMICÍLIO. O LOCAL DEVERÁ SER EVACUADO,

ISOLADO E TODAS AS SUPERFÍCIES, OBJETOS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO

SER HIGIENIZADOS DA FORMA CORRETA.

Orientações aos Estudantes
- Quais as minhas responsabilidades como usuário de um laboratório?

● Fazer o agendamento prévio do local, informando número de participantes da

atividade;

● Sempre utilizar corretamente todos os EPI’s adequados ao local e a sua

atividade, além de realizar a desparamentação de forma segura;

● Descartar ou higienizar corretamente os EPI’s utilizados;

● Realizar o descarte correto do lixo infectante e perfurocortante;

● Manter higienização constante e correta das mãos;
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● Respeitar o número máximo de pessoas permitidas no laboratório;

● Manter as janelas abertas e não ligar o ar condicionado;

● Sentar-se apenas nos bancos/cadeiras demarcadas, respeitando o

distanciamento estabelecido. Procure utilizar o mesmo banco/cadeira durante

o turno;

● Segundo Ofício Circular Nº 9/2021/PROEC/UFG, procure manter distância de

pelo menos 1 metro entre você e as demais pessoas;

● Não sentar nas bancadas e evitar tocá-las sem necessidade;

● Evitar compartilhar os equipamentos de laboratório, ou higienizá-los a cada

uso.

● Higienizar a bancada de atividades e equipamentos antes e após o uso

-Se você teve contato com casos confirmados de COVID-19, ou apresenta

algum sintoma, você deve:

● Suspender todas as suas atividades na instituição, até confirmação de

diagnóstico negativo para COVID-19, ou após 14 dias de isolamento

domiciliar a partir da manifestação do primeiro sintoma.

● Procure comunicar seu professor ou técnico responsável a respeito de sua

condição. Consulte o regulamento da sua Unidade Acadêmica para

comunicação de casos.

Orientações aos Professores
- Agendamento do local e dinâmica das atividades

O Protocolo Geral de Biossegurança versão 1.2 UFG sugere que cada Unidade

Acadêmica/órgão (UA/O) deve seguir as medidas de ordem geral. Regulamentos

que sejam específicos de cada local devem ser produzidos pelos mesmos, de

acordo com suas especificidades, uma vez que os diversos ambientes da

Universidade possuem particularidades.

- Número permitido de ocupantes de cada local
Para que seja definido o número permitido de ocupantes de cada local dentro da

instituição, é necessário medir a área total do laboratório a ser utilizado e em

seguida medir o espaço ocupado por bancadas e equipamentos. Isso, para ser
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possível definir qual a área livre no ambiente, antes que qualquer atividade seja

estabelecida.

Cada laboratório deve conter uma quantidade máxima de usuários. Segundo Ofício

Circular Nº 9/2021/PROEC/UFG, deve ser mantida distância de pelo menos 1 metro.

- Como professor, como fazer o gerenciamento de medidas preventivas?

● Pensar na criação dos seus próprios fluxos de trabalho para o laboratório que

respeitem as normas de lotação máxima, distanciamento e uso de EPIs;

● Fazer o agendamento prévio para uso dos laboratórios, informando a

quantidade de pessoas que irão utilizar o local;

● Orientar os alunos, sempre que necessário, a respeito das medidas

preventivas que devem ser adotadas durante as práticas;

● Se possível, dê preferência às máscaras com maior capacidade filtrante

como a N-95, KN95 ou PFF2 e procure quando for oportuno fazer essa

sugestão aos alunos;

● O tipo de máscara deverá constar no plano de ensino de cada disciplina.

Caso haja necessidade, o SIASS poderá ser consultado;

● Lembrar os estudantes que máscaras cirúrgicas, descartáveis ou as de tecido

devem ser trocadas a cada quatro horas, ou sempre que estiverem úmidas

ou sujas. Recomende aos alunos que, caso optem por usar esses tipos de

máscara, que levem mais de uma para a troca caso necessário permanecer

por mais de quatro horas na faculdade. Já as máscaras N95; KN95 e PFF2

podem ser usadas por um dia inteiro, caso estejam integras e sem sujidades.
Figura 14: Distância recomendada em sala de aula pelo Ofício Circular N° 9/2021/PROEC/UFG
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FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

● Se você, servidor, teve contato com casos confirmados de COVID-19, ou

apresenta algum sintoma, você deve permanecer em isolamento e

obrigatoriamente comunicar à sua chefia imediata por meio de e-mail

institucional, e procurar atendimento na rede de saúde pública ou privada.

Permaneça afastado até a exclusão do caso.

- Comunicação entre diferentes institutos para recebimento rápido de turmas

com possível caso positivo para contingências de contato

O Protocolo Geral de Biossegurança versão 1.2 UFG sugere que seja criado

um canal de comunicação para as mais diversas finalidades que dizem respeito à

COVID-19. Acesse o site Retomada UFG (https://retomada.ufg.br/) para encontrar

estas e demais informações pertinentes a retomada gradativa das atividades

presenciais.

Orientações aos Técnicos de Laboratório e demais
Funcionários

Desinfecção, limpeza e ventilação

Os profissionais responsáveis pelas atividades de higienização devem

sempre usar os EPI`s (Equipamentos de Proteção Individual) definidos para cada

atividade.

● Estabelecer rotinas de higienização de espaços compartilhados, devendo-se

atribuir atenção especial a superfícies com maior área de contato e de uso

coletivo, como interruptores, maçanetas, braço de cadeiras, bancadas, etc.

● Equipamentos e material de uso coletivo (Ex: micropipetas, e estantes para

tubo de ensaio) não devem ser compartilhados sempre que possível, e caso

necessário, sempre devem ser higienizados entre as trocas.

● O laboratório deve manter as janelas abertas, permitindo a troca de ar natural

e maior dispersão de partículas. O uso do ar condicionado com filtros

biológicos (HEPA) pode ser permitido, sobretudo se houver constante
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manutenção e troca dos filtros.

● Se a unidade avaliar que não é possível a ventilação cruzada em

determinado ambiente nem a interdição do mesmo, o ambiente poderá ser

usado, mediante exigência de uso de máscara N95, KN95 ou PFF2 por todos

os usuários.

Figura 15: Mantenha os locais arejados

Fonte: https://faculdadecerrado.com.br/protecao-covid-19/. Acesso em 14 de setembro de 2021

● Os ventiladores devem ser posicionados de modo a direcionar o fluxo de ar
do ambiente interno para as janelas, melhorando a circulação de ar.

Figura 16: Forma de posicionar o ventilador para auxiliar na circulação do ar

Fonte:https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/12/17/covid-19-como-reduzir-os-ricos-de-trans
mitir-coronavirus-nas-festas-de-natal-e-ano-novo.htm? Acesso em 14 de setembro de 2021

● Estações de higienização para as mãos devem estar abastecidas com sabão
papel toalha e etanol a 70% e conter instruções, como cartazes, para
lavagem e em locais estratégicos, como na entrada dos laboratórios e perto
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da pia. Sendo necessária a higienização das mãos ao acessarem e ao
saírem dos locais.

Figura 17: Forma correta de lavar as mãos

FONTE: Retomada UFG < https://retomada.ufg.br/p/39999-materiais-para-divulgacao>. Acesso em:
14 de novembro de 2021

- Gestão de resíduos

● Máscaras e outros Equipamentos de Proteção Individual que tenham sido

utilizados por indivíduos suspeitos ou positivos para a infecção por

SARS-CoV-2 devem ser limpos, desinfetados e/ou descontaminados quando

reutilizáveis, ou descartados adequadamente, visto a possível presença de

agente biológico.

● Realizar o descarte correto dos resíduos específicos do laboratório.

- Sinalização do Ambiente

● Distanciamento mínimo obrigatório entre as pessoas. Segundo Ofício Circular

Nº 9/2021/PROEC/UFG, procure manter distância de pelo menos 1 metro;

● Reorganizar as posições das mesas e cadeiras para atender a distância

mínima obrigatória entre as mesas.

● Marcar a posição de cada um no chão com fitas ou barreiras físicas.
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Figura 18: Marcação e posicionamento correto para os assentos

FONTE: Projeto Elaboração de Materiais de Orientações para o combate à COVID-19 no ambiente universitário

Como agir em caso de aglomerados ou surtos de COVID - 19
na UFG?

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a definição de surto ou

aglomerado de casos “considera a ocorrência de dois ou mais casos confirmados,

com vínculo epidemiológico (contato próximo), em ambiente fechado em um período

inferior a 14 dias, na mesma instituição e no mesmo turno”.

Em situações que os Institutos identifiquem um aumento de casos suspeitos

e simultâneos entre alunos e/ou servidores, a comissão interna de cada unidade

responsável pelas medidas de retorno presencial será responsável por agir de forma

a conter este avanço e preservar a segurança no âmbito da Instituição. Não

obstante, cada indivíduo também é responsável por comunicar a presença de

sintomas ou o contato com casos confirmados de COVID -19, como descrito acima

nesta cartilha.

O reconhecimento de surtos pode ser feito a partir de alguns critérios, tais

como:

- Registro de até 2 casos confirmados isolados (os casos isolados são

aqueles que foram identificados, entretanto os indivíduos não tiveram contato entre

si e não frequentaram os mesmos ambientes dentro da unidade) estudantes,

docentes e entre outros, sem indícios de transmissão dentro da unidade.

- Registro de 2 casos confirmados ou mais, em estudantes da mesma turma,

ou em docentes e entre outros, que compartilham o mesmo ambiente num período

de 72 horas. Nesse caso as atividades deverão ser realizadas de forma remota por

14 dias.
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- Registro de 5 casos relacionados (os casos relacionados são aqueles em

que os indivíduos tiveram contato entre si e que frequentam os mesmos ambientes

dentro da unidade) na mesma unidade num período de 72 horas – orienta-se manter

as atividades não essenciais em modalidade remota por 14 dias.

Acolhimento psicológico à comunidade universitária:
Diante da retomada das atividades presenciais e/ou híbridas é crucial

favorecer a troca e a partilha de experiências e de percepções. Além disso, é

fundamental tentar buscar alternativas para lidar com situações inesperadas a partir

de um apoio coletivo. Diante disso, o atendimento psicológico visa ações de

orientação e escuta aos estudantes, docentes, técnicos administrativos e

terceirizados. Nessa perspectiva, reunirá as diferentes instâncias da instituição

como: GTs de Saúde e de Ensino, Programa Saudavelmente, SIASS, Serviço de

Psicologia Escolar do CEPAE e Comissões Internas das Unidades.

As ações de acolhimento serão divulgadas no site (https://retomada.ufg.br/),

nas redes sociais da UFG e também nas unidades e regiões.

E Fora da UFG? Como Devo Me Comportar?

Busque sempre lembrar que as medidas de prevenção à COVID -19 devem

ocorrer em todos os ambientes que você frequentar, não apenas na Universidade.

Por isso, em respeito à saúde do outro e mesmo à sua, em qualquer ambiente que

frequentar, lembre-se de:

● Vacinar-se quando for a sua vez e incentivar todos ao seu redor a fazê-lo;

● Evitar aglomerações e manter o distanciamento social;

● Usar sempre a máscara, e da maneira correta, mesmo que já tenha sido

imunizado;

● Lavar sempre as mãos com água e sabão ou utilizar álcool 70%.

Cuidar de si é cuidar do outro!
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