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1 INTRODUÇÃO

Diante da situação epidemiológica vivenciada no país e no mundo com a pandemia
pelo SARS-CoV-2, medidas preventivas são necessárias para controlar e prevenir a infecção.
Este manual tem por objetivo orientar professores, alunos e colaboradores nas atividades
acadêmicas de forma segura, dentro da instituição para evitar a contaminação pelo SARSCoV-2; vírus identificado como a causa de um surto de doença respiratória, detectado pela
primeira vez em Wuhan - China em dezembro de 2019 e responsável pelo atual cenário de
pandemia (BRASIL, 2020).
A contaminação pelo SARS-CoV-2 ocorre por meio das vias respiratória pela dispersão
de aerossóis (transmissão direta) e contato com objetos e superfícies contaminadas
(transmissão indireta). Assim, a implementação de medidas de biossegurança para prevenir
a contaminação, e consequentemente, a proteção de discentes, docentes e colaboradores
são fundamentais (SLMANDIC, 2020).
Os sintomas de uma pessoa com a Covid-19 podem evoluir desde a uma síndrome
gripal, sendo mais comum febre, tosse, coriza e cefaleia, mas, podem apresentar outros
sintomas não específicos ou atípicos tais como: dor de garganta; diarreia; anosmia
(incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do olfato); mialgia (dores
musculares, dores no corpo) e cansaço ou fadiga (BRASIL, 2020).
Considerando que ainda não há disponível vacina para prevenir a infecção causada
pelo SARS-CoV-2, medidas preventivas são as formas mais eficazes de prevenir a
contaminação pelo vírus, disposto a seguir neste manual.
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2 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO

A Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina, com os cursos de Enfermagem,
Farmácia e Odontologia, durante a formação de seus discentes vem apresentando
conteúdos teóricos e práticos relevantes à formação de seus alunos; sempre no sentido de
orienta-los quanto às medidas de prevenção e controle de infecção que devem ser
implementadas pelos profissionais que estão em formação e que futuramente atuarão nos
serviços de saúde, evitando ou reduzindo ao máximo a transmissão de microrganismos
durante qualquer assistência à saúde realizada.
Reformas e adequações estão sendo implementadas pela Diretoria Administrativa da
Soberana, buscando adequações à nova realidade imposta pelo SARS-CoV-2, com
microrganismo em circulação em todo mundo e que ainda carece de estudos; as reformas e
adequações executadas estão sendo norteadas pelas publicações governamentais
disponíveis até o momento.
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3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE AO CHEGAR NA INSTITUIÇÃO – PROFESSORES,
ALUNOS E COLABORADORES

A IES adotará medidas de boas práticas internas no sentido de minimizar a exposição
a patógenos respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2; em caráter obrigatório para todos que
circularem pelos ambientes da Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina.
Conforme as informações atualmente disponíveis, a via de transmissão pessoa a
pessoa do SARS-CoV-2 ocorre por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a fala,
tosse ou espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio
das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhantes com que outros
patógenos respiratórios se disseminam (Nota Técnica nº 04/2020, ANVISA).
Desta forma, as medidas de prevenção e controle foram implementadas e deverão
ser acatadas em todas as áreas da IES pelos professores, alunos e colaboradores; desde a
chegada à Soberana, Estacionamento, circulação interna no prédio, Laboratórios, Clínica
odontológica, Biblioteca, Secretaria, Salas, Sanitários e demais dependências. Qualquer
alteração de protocolo pelas autoridades, será divulgada em nosso Mural Virtual e/ou Físico
da Soberana.
A implementação de medidas rigorosas de Biossegurança, além da proteção
ocupacional adequada, é imprescindível para a redução da transmissão do vírus SARS-CoV-2,
agente etiológico da Covid-19.
Portanto, se você apresentar qualquer sintoma gripal (febre acompanhada de tosse,
ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória), não compareça a Instituição de
Ensino. Favor comunicar ao Coordenador de seu curso, e procurar uma Unidade de Saúde
para seu acompanhamento.

3.2 ENTRADA NA SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA



Para entrar na IES, todos deverão utilizar máscaras (podendo ser de tecido), e

receberão o Manual de Biossegurança com orientações de medidas preventivas para sua
proteção e redução da transmissão e do contagio pelo SARS-CoV-2.
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Tapetes sanitizantes com solução de hipoclorito de sódio a 1%, estarão dispostos na

porta frontal, na porta lateral de acesso pelo estacionamento, na clínica para alunos e
professores e no acesso do paciente, sendo necessário passar os calçados sobre o tapete
para aceso a IES.


Totem com aplicação de álcool em gel a 70% nas mãos; além de dispenseres nas

portas de laboratórios e outros espaços internos da IES, estão disponíveis;


A temperatura corporal, com termômetro digital infravermelho será aferida por

nosso Colaborador, no acesso de alunos, professores e colaboradores, assim como na
triagem dos pacientes para atendimento seguro. Ao chegar a IES, portanto, não se
aglomerar na entrada e obedeçam ao distanciamento de 1,5 m entre alunos, para aferir a
temperatura. Aqueles que acusarem temperatura superior a 37,5º C serão informados
imediatamente, e deverão retornar para casa em busca de uma Unidade de Saúde para seu
acompanhamento.


O distanciamento deverá ser mantido. E evitem a prática de cumprimentar com

abraços, aperto de mãos e beijos.


Não compartilhem objetos de uso pessoal em nossas dependências.



A higienização das mãos é fundamental. Lavem as mãos sempre que possível.



Estão disponíveis dispenseres com álcool em gel em diversos ambientes da IES.

3.3 ORIENTAÇÕES PARA FREQUENTAR ESPAÇOS INSTITUCIONAIS:



Cada pessoa deve trazer sua própria garrafa de água.



Aqueles que permanecerão por mais tempo na IES, procurem trazer de casa seus

lanches, na cantina teremos oferta de sanduiches frios previamente embalados e produtos
que não necessitem de manuseio nas dependências da IES. A partir, de março de 2021
teremos nova administração da cantina e oferta de alguns pratos e lanches; orientamos o
distanciamento ao remover a máscara para ingestão de alimentos.


Evitar o contato das mãos com o rosto, principalmente boca, olhos, nariz e máscaras

de proteção.
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Utilizar e permanecer com máscaras e óculos, sendo necessário tossir ou espirrar,

utilize lenço de papel e descarte após o uso em lixeira, ou utilize a parte interna do cotovelo
para cobrir a boca.


Higienizar frequentemente as mãos. Lavar e friccionar com água e sabão por 20

segundos, enxaguar e secar com papel toalha. Na impossibilidade de lavagem, utilize álcool
em gel 70% por 20 segundos.


Máscaras de tecido serão permitidas, apenas para visitantes.

O Ministério da Saúde divulgou que o uso de máscaras de pano pela população em
geral pode ser um método de barreira importante quando combinado aos demais cuidados
de higiene já preconizados. As pessoas que usarem máscaras devem seguir as boas práticas
de uso, remoção e descarte, assim como higienizar adequadamente as mãos antes e após a
remoção (CONASEMS e CONASS, 2020).

*Atenção: A indicação de máscaras de tecido para visitantes se baseia na escassez de
máscaras descartáveis no mercado, sendo sua utilização recomendada de forma geral a
população. Sendo obrigatório o uso das máscaras descartáveis N-95/PFF2 para alunos,
professores e colaboradores, na atividade clínica, laboratorial, aulas presenciais e circulação
nos espaços da IES; sendo um Equipamento de Proteção Individual (EPI) importantíssimo
neste momento de pandemia.
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4 A SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA ESTÁ ORIENTANDO
USO OBRIGATÓRIO:



Máscaras de tecido para uso contínuo de visitantes à Soberana Faculdade de

Saúde de Petrolina; sendo proibida a entrada e permanência na IES sem a sua
utilização. É importante destacar que máscaras de tecido são proibidas aos alunos
quando

estiverem

em

ambiente

clínico/laboratorial,

nas

salas

de

aula,

estacionamento e demais dependências da IES.


Máscaras descartáveis serão permitidas em sobreposição às mascaras

N95/PFF2 sem válvulas para uso na clínica, laboratórios e em salas de aulas
(adquirida pelo aluno).


Capa impermeável/capote descartável deve ser usada, sobreposta ao scrub, com

gramatura mínima de 40g/cm² (adquiridas pelo aluno).


O uso de protetor facial (face shield) e óculos de proteção que serão de uso

obrigatório na clínica; sendo de responsabilidade de cada aluno realizar sua adequada
limpeza e desinfecção após o uso.

Para isso, deverão ser lavados com sabonete líquido germicida ou soluções
desinfetantes, enxaguados e enxugados com toalhas de papel. A Soberana Faculdade de
Saúde de Petrolina, fornecerá aos alunos do curso de Odontologia que desenvolvem
atendimentos em sua clínica o protetor facial (face shield), óculos de proteção, sabonete
líquido germicida ou soluções desinfetantes e toalhas de papel.
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FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA SOBERANA

Para acessar a biblioteca física é necessário estar de máscara de tecido; e o manuseio

dos livros deve ser realizado com sobreluvas descartáveis.


No balcão de atendimento será permitido a entrada para solicitação de livros de

apenas 2 alunos por vez, respeitando a distância mínima de 2 metros demarcada no chão.
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Os espaços comuns como balcão de atendimento são possíveis áreas de

contaminação; portanto, não deposite seus itens pessoais como telefone, chaves, carteiras,
bolsas, squeeze, etc. nesses espaços. Adquira o hábito de acondicionar seus objetos dentro
de sua mochila e/ou bolsa.


O uso do mobiliário (mesas) estará restrito a duas pessoas por mesa, não sendo

permitido aglutinar cadeiras em número superior a este.


As bancadas individuais de estudo serão utilizadas de forma alternada respeitando o

distanciamento entre os alunos de 1,5 m.


As salas de estudo não serão utilizadas com esta finalidade, estarão somente com as

mesas para devolução dos livros (quarentena).


Evite reuniões presenciais e compartilhamento de documentos impressos.

5.1 DEVOLUÇÃO DE LIVROS



A devolução deverá ser feita pelo aluno, nas “salas de estudo” depositando o livro

sobre a mesa, evitando ao máximo o contato do aluno com os colaboradores como medida
de segurança, estes farão a supervisão e orientação.


Ao final do dia, a sala de estudo será fechada com os livros devolvidos em seu

interior; estes ficarão em quarentena por 72h, com placa indicativa de período que estarão
novamente disponíveis para devolução ao acervo físico nas estantes, e nova utilização sem
risco de transmissão.


Os alunos poderão fazer agendamento prévio para a retirada dos livros enquanto

estes aguardam a quarentena de 72 horas.


Lembramos que além de nosso acervo físico, temos disponível para todos os alunos o

acervo virtual, com licença para 3.014 obras no catálogo de medicina (mais acessado pelo
curso Odontologia) e 2.496 do catálogo de saúde (mais acessado pelos cursos de
Enfermagem e Farmácia).
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6 FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS



Atendendo a necessidade de adequação, nossos laboratórios foram ampliados e

adequados para receber 23 alunos (capacidade máxima com redução de 50%) dentro das
normas de segurança. Portanto, nova divisão de grupos poderá ser necessária para esta
finalidade; com escalonamento de horários para as práticas laboratoriais.


Os alunos que não estiverem nos laboratórios poderão fazer estudos dirigidos de

casos, pesquisas ou atividade relacionada à prática demandada pelo professor da disciplina.


Os alunos deverão estar trajando avental descartável sobre seu jaleco, gorro, propé e

máscara descartável N95/PFF2 sem válvula. Não será permitida a entrada sem sapatos
fechados, e os EPI´s relacionados (sendo estes de responsabilidade do aluno).


Sobre as bancadas estarão dispostos recipientes com álcool 70% para uso dos alunos

e professores, durantes as atividades laboratoriais.


Após o término da aula o laboratório será esvaziado e higienizado por nosso

colaborador com hipoclorito de sódio a 1%, antes do início de nova atividade prática. As
portas ficarão lacradas após a higienização sendo abertas somente pelo professor
responsável pela disciplina, no momento do início da prática laboratorial.
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7 TRIAGEM DOS PACIENTES PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

7.1 Antes do atendimento:



Será enviada uma recomendação ao Centro Social Urbano, que demanda pacientes

para nossa clínica, informando a necessidade de verificação da situação de saúde dos
mesmos antes do encaminhamento, com orientações da necessidade de colaboração dos
pacientes em decorrência das medidas preventivas adotadas pela IES.


Em nossa clínica foi organizado um espaço exclusivo para triagem no momento que

antecede a consulta/atendimento, com questionário adequado ao momento que
vivenciamos, além de aferição da temperatura com termômetro digital infravermelho por
nossa colaboradora. Caso a temperatura seja superior a 37,5ºC, o paciente será dispensado
e orientado a buscar uma Unidade de Saúde para seu acompanhamento. Com sua
temperatura dentro do padrão de normalidade será realizada a triagem com questionário
direcionado ao histórico recente de sinais/sintomas compatíveis com Covid-19 e/ou contato
com pessoas próximas que testaram positivo.


Sendo liberado para atendimento, o paciente seguira externamente para acesso à

clínica. Antes de entrar, o mesmo deverá fazer lavagem do rosto e das mãos com sabonete
germicida por 20 segundos, e posteriormente secagem com papel toalha; em lavatório
exclusivo a pacientes. Ao entrar na clínica, o paciente passará pelo tapete sanitizante, onde
deslizará seu calçado e será conduzido por um dos membros da dupla para seu equipo, que
já estará preparado adequadamente para o atendimento.


No equipo, o paciente deverá fazer bochecho com antisséptico Clorexidina 0,12% por

60 segundos, antes e ao final da consulta (disponível na bancada sendo fornecido pela
Soberana).


O paciente receberá um par de luvas de polipropileno (sobreluvas) fornecido pela

Soberana e deverá calçar e assim permanecer até o final do atendimento clínico, sendo
obrigatório seu uso.


Não será permitida a entrada na clínica odontológica de acompanhantes, salvo em

caso de pacientes menores de idade, idosos e deficientes.
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7.2 Durante o atendimento

Para o atendimento dos pacientes em período de pandemia, o uso dos Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs) e os procedimentos abaixo, deverão ser seguidos
rigorosamente pelos alunos para o atendimento clínico nas dependências da Clínica da
Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina.


Uso de scrub, sapato fechado, e capote/capa impermeável descartável com

gramatura mínima de 40g/cm² (fornecido pelo aluno).


Respirador (N95/PFF2 sem válvula) que em período de pandemia deverá ser utilizado

para proteção do paciente e proteção do acadêmico Soberana; protegendo região da boca e
nariz, sendo obrigatório no atendimento. Para aumentar o tempo de vida útil do respirador,
muitos profissionais estão utilizando máscara cirúrgica descartável sobre o mesmo, sendo
esta prática aceita pela IES.

Pela escassez de respiradores no mercado neste momento de pandemia, é permitido
sua reutilização desde que o mesmo se mostre, sem dobras, e sujidades externas e internas;
ou seja, íntegro (fornecido pelo aluno); este protocolo de reutilização será oferecido aos
alunos, com treinamento específico; assim como toda nova rotina de atendimento.



Óculos de proteção com vedação obrigatória em ambiente clínico por todos os

membros da equipe (professores e alunos). Sendo necessário a utilização de óculos de grau,
os óculos de proteção deverão ficar sobre os de grau conferindo maior proteção. Após o
atendimento clínico, os óculos de proteção deverão ser lavados pelo aluno com sabonete
líquido germicida ou soluções antissépticas, enxaguados e enxugados com papel toalha
(fornecido pela Soberana).


Protetor facial (face shield) deverá obrigatoriamente ser utilizado por todos os

membros da equipe odontológica em ambiente clínico (fornecido pela Soberana). O protetor
não substitui qualquer EPI, sendo fundamental para atendimento odontológico.


Gorro descartável deverá ser utilizado em todos os procedimentos e deverá ser

trocado a cada turno, portanto descartados na desparamentação em lixo infectante. Os
16

cabelos devem estar “totalmente presos e protegidos no interior do gorro”, inclusive franjas,
tranças e rabos de cavalo; podendo ser fontes de microrganismos, ou serem contaminados
durante o atendimento.


Luvas de procedimento deverão ser utilizadas, sem exceção, em todos os

procedimentos clínicos para proteção do profissional e do paciente; devendo ser
descartadas a cada atendimento em lixo infectante. Sendo obrigatória a lavagem das mãos
antes de sua utilização e imediatamente após sua remoção (fornecida pelo aluno).


Luvas cirúrgicas deverão ser utilizadas nos procedimentos cirúrgicos, devendo ser

descartadas imediatamente após cada atendimento em lixo infectante. Sendo obrigatória a
lavagem das mãos antes de sua utilização e imediatamente após sua remoção (fornecida
pelo aluno).


Sobreluvas descartáveis devem ser utilizadas em qualquer situação fora do campo

operatório, as mesmas devem ser descartadas ao retornar ao campo operatório (fornecida
pelo aluno).


Para proteção do paciente, este deverá utilizar campo/babador descartável, óculos

de proteção, gorro durante o atendimento, além de permanecer com a sobreluvas durante
todo atendimento clínico (fornecido pela Soberana).

7.3 Após o atendimento:

Com a finalização do atendimento, deve ser removido campo/babador descartável,
sendo dobrado cuidadosamente e imediatamente descartado em lixo infectante. O paciente
será acompanhado por um dos membros da dupla até a saída, onde depositará seu gorro,
óculos e sobreluvas (nesta ordem), sendo o gorro e sobreluvas em lixo infectante. Os óculos
deverão ser depositados em cuba plástica com solução de hipoclorito de sódio a 1%; para
posterior higienização por nosso colaborador, e após sua secagem e embalamento
armazenado para reutilização.
Enquanto isso, outro membro da dupla depositará todo instrumental em recipiente
plástico, já preparado na bancada com detergente enzimático, ficando imerso, observar
tempo de imersão e diluição de acordo com fabricante, (sendo esta responsabilidade do
aluno).
17

O aluno deverá se dirigir a CME, com o recipiente plástico contendo instrumental
fechado, e depositar seu instrumental na bandeja da cuba ultrassônica, para limpeza
reduzindo a manipulação de instrumentos contaminados. O tempo de processamento da
cuba ultrassônica da Soberana é de 4 a 8 minutos dependendo do procedimento realizado (4
para procedimentos sem sangue e 8 para procedimentos com sangue).
Fazer uma última lavagem com escova nos boxes em pias disponíveis na CME,
proceder com secagem, e posterior verificação da integridade dos artigos.
Iniciar o embalamento, para entrega através do guichê à colaboradora que procederá
a esterilização, e guarda.
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8 DICAS IMPORTANTES



Fique atento às orientações dos professores e, em caso de dúvida, solicite sua

presença e orientação.


Não utilize luvas duplas de procedimentos, o atrito entre as luvas potencializa a

possibilidade de perfuração.


Em caso de perfuração acidental da luva durante o atendimento, descarte-as,

proceda à lavagem das mãos com água e sabonete líquido germicida, enxague, seque com
papel toalha e calce novo par de luvas, para continuar o atendimento.


Enquanto estiver com luvas, o acadêmico não deverá manipular nenhum objeto fora

do campo de trabalho (fichas, celular, prontuários, maçanetas, etc.).


Imediatamente após o término do atendimento do paciente, as luvas deverão ser

retiradas e descartadas, sendo que as partes externas das luvas não devem ser tocadas. Lave
as mãos com sabonete germicida, enxague e enxugue com papel toalha. Calce novo par de
luvas para organização da bancada, limpeza instrumental e posterior desparamentação,
podendo ser a luva de utilidades.


Muita atenção no momento de paramentação de todos os Equipamentos de

Proteção Individual – EPIs, e adquira uma rotina para sua utilização. Concentre-se nos
processos de trabalho e rotinas clínicas.


O momento de desparamentação é extremamente importante, obedeça à ordem de

retirada dos EPIs para sua segurança, inclusive a higienização obrigatória das mãos de
acordo com os passos recomendados na rotina.

8.1

SEQUÊNCIA DE LAVAGEM DAS MÃOS

LAVAGEM DAS MÃOS (Nota Técnica ANVISA nº 04/2020).
Molhar as mãos e adicionar o sabão germicida, e ensaboar:



Palma das mãos;



Polegar de ambas as mãos;



Lateral da mão oposta ao polegar;
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Entre os dedos;



Dorso das mãos e punhos;

Figura 01: Sequência de Lavagem das Mãos

Palmas das mãos

Polegar

Lateral das Mãos

Figura 02: Sequência de Lavagem das Mãos
Entre os dedos

Dorso das mãos e punhos

Pontas dos Dedos
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Figura 03: Sequência de Lavagem das Mãos

Fonte: Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020

8.2 PARAMENTAÇÃO



Higienizar as mãos;



Colocar a capa/capote impermeável descartável, gramatura 40 g/cm² ou mais;



Colocar as luvas descartáveis cobrindo os punhos ou elásticos da capa/capote;



Colocar o respirador N95/PFF2 (sem válvula);



Sobrepor o respirador com máscara cirúrgica;



Colocar gorro descartável hidro-repelente;



Colocar os óculos de proteção;



Colocar protetor facial (face shield).
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Figura 04: Paramentação

8.3 DESPARAMENTAÇÃO


Remover a luva utilizada no procedimento clínico;



Remover a capa/capote impermeável descartável;



Lavar as mãos com água e sabão germicida de acordo com a técnica recomendada;



Colocar novo par de luvas;



Remover a máscara cirúrgica;



Fora do ambiente clínico, remover os óculos e face shield



Remover respirador;



Lavar as mãos e o rosto com água e sabão.
Figura 05: Remoção de luva utilizada no procedimento clínico

Fonte: Manual de Boas Práticas em Biossegurança para ambientes odontológicos .
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Figura 06: Remoção do capote puxando pela região dos ombros

Fonte: Manual de Boas Práticas em Biossegurança para ambientes odontológicos.

9 ROTINAS FUNDAMENTAIS
9.1 EPIs QUE DEVEM SER RETIRADOS EM AMBIENTE CLÍNICO



Retirar luvas de procedimento;



Retirar a capa/capote impermeável descartável, pelas fitas de amarração, e dobrar

cuidadosamente sem tocar em sua parte externa, descartando lixo infectante;


Higienizar as mãos conforme protocolo.
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Figura 07: Rotinas Fundamentais
AINDA DENTRO DA CLÍNICA COM O PACIENTE

APÓS SAIR DA CLÍNICA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE

Fonte: Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020

9.2

EPIs QUE DEVEM SER RETIRADOS FORA DO AMBIENTE CLÍNICO



Higienizar as mãos conforme protocolo;



Retirar o gorro e descartar lixo infectante;



Retirar os óculos de proteção, face shield para lavagem e higienização;



Retirar máscara e o respirador N95/PFF2 sem válvula* seguindo protocolo;



Higienizar as mãos conforme protocolo.

24

* Respiradores N95/PFF2 poderão ser reutilizados desde que secos, não contaminados em
sua parte interna e não deteriorados (Nota Técnica nº 04/2020, ANVISA).
Devem ser removidos pelo elástico lateral, armazenados em pote plástico perfurado
e com tampa e identificação do aluno, não coloque as mãos na parte frontal.

Figura 08: Orientação para guarda de respiradores N95 para reutilização

1. CAIXA PLÁSTICA É UM
DISPOSITIVO USADO PARA
RETIRADA,
ARMAZENAMENTO E
COLOCAÇÃO DE EPR EM
REUTILIZAÇÃO, EVITANDO A
MANIPULAÇÃO.

2. O DISPOSITIVO DEVE
APRESENTAR PERFURAÇÕES
PARA PERMITIR QUE FIQUE
AREJADO.

3. INDIVIDUALIZAR O
DISPOSITIVO COM O NOME
DO PROFISSIONAL.

9.3 SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE RESPIRADOR N95/PFF2 SEM VÁLVULA.



A caixa plástica deve ser individualizada com o nome do profissional registrado na

tampa (material do aluno);


A caixa plástica deve ter perfurações em sua lateral para permitir que o respirador

fique arejado;


O elástico deve ficar armazenado externamente (fora da caixa);



Para colocar o respirador, segure na caixa e posicione o respirador junto ao rosto,

observando o local do clip nasal;


Estabilizar o dispositivo com uma das mãos, e com a outra, posicionar o primeiro

tirante superior e depois o segundo tirante na nuca;


Não tocar na parte frontal do dispositivo em hipótese alguma.
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Figura 09: Sequência de Utilização de Respirador N95/PFF2 sem válvula

9.1



LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Após as atividades clínicas deve-se realizar a limpeza das superfícies contaminadas

por fluidos orgânicos visíveis (saliva, sangue, etc.) com fricção com papel-toalha umedecido
em desinfetante, sendo o papel-toalha descartado na lixeira de resíduos infectantes.



A desinfecção deve ser realizada em um único sentido, das superfícies menos

contaminadas para as superfícies mais contaminadas.


Ordem de higienização do equipo: alça do refletor, cadeira, mocho, superfície do

carrinho auxiliar, equipo (alta e baixa rotação, seringa tríplice, e pontas da unidade de
sucção), cuspideira.


A cuspideira deve ser higienizada com hipoclorito de sódio a 2,5%.



A seguir à desinfecção das superfícies da área de trabalho, bancadas, equipo e

ambiente clínico com pulverização de quaternário de amônio com biguanida em todo o
ambiente. O colaborador deve estar paramentado com gorro descartável, óculos de
proteção, respirador N95/PFF2 sem válvula, jaleco descartável, capa impermeável e luvas de
borracha.
Após a aplicação a clínica ficará fechada por 30 minutos, e poderá ser reaberta após este
período.
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Figura 10: Limpeza e Desinfecção de Superfícies

Fonte: Medidas de Controle para Prevenção da Covid-19. São Leopoldo Mandic.

9.1 BARREIRAS DESCARTÁVEIS DE PROTEÇÃO

O aluno assim que entrar na clínica deve cobrir partes do equipo com barreiras
descartáveis, que devem ser trocadas a cada paciente.


Filme de policloreto de polivinila ou policloreto de vinil (PVC) nos seguintes pontos:

botões manuais de acionamento, alça do refletor, encosto de cabeça e braços da cadeira,
encosto do mocho, caneta de alta e baixa rotações, corpo da seringa tríplice, e pontas da
unidade de sucção.


Além do campo descartável que será utilizado pelo paciente, recomenda-se que

cubra as superfícies de bancada e do carrinho auxiliar com filme de PVC.


Sacos plásticos descartáveis na ponta da seringa tríplice.
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Figura 11: Filme de PVC em áreas críticas

Fonte: JUNQUEIRA, J.L.C. et al, 2020.

9.2 RECOMENDAÇÕES PARA REDUÇÃO DE GOTÍCULAS E AEROSSÓIS


Evitar o uso da seringa tríplice especialmente na combinação ar/água modo spray;



Utilização de isolamento absoluto sempre que possível;



Recomenda-se a utilização de dispositivos manuais (curetas ou outros instrumentais),

a fim de se evitar canetas de alta e baixa rotação e aparelhos que gerem aerossóis como jato
de bicarbonato e ultrassom. Quando indispensável, dar preferência a canetas com válvula
antirrefluxo e regular o volume de saída de água.


Dar preferência ao uso de seringas descartáveis com soro para lavar a cavidade bucal,

quando necessário e para secar, usar sucção e/ou compressas de gaze.
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Recomenda-se trabalhar com fracionamento dos materiais de consumo do tipo gaze,

algodão e gesso, entre outros, em pequenas porções acondicionadas em pacotes de plástico,
com a finalidade de evitar desperdícios e contaminação cruzada.

9.3 ORIENTAÇÕES PARA LAVAGEM DE ROUPA UTILIZADA NA ÁREA CLÍNICA



Recomenda-se, de acordo com o disposto na NR 32 de 2005, que as roupas utilizadas

nas áreas clínicas ou cirúrgicas por professores, estudantes e colaboradores devam ser
entregues para a lavagem na instituição ou por empresa certificada. Não sendo possível, a
lavagem das roupas poderá ser realizada em casa, conforme a seguir descrito.


Ao final do expediente, retirar o scrub, colocar em uma sacola/embalagem plástica

fechada.


Em casa lavar o scrub separado das demais roupas, deixar de molho por 30 min em

solução de hipoclorito de sódio a 0,02% - 10ml de alvejante comercial a 2 ou 2,5% para cada
litro de água (realizar a mistura antes da colocação da roupa para evitar manchas). Lavar em
água quente (≥ 71ºC) e sabão na quantidade especificada pelo fabricante, secar ao sol ou em
secadora e passar a ferro quente. Embalar em saco plástico limpo e fechado e vestir na IES
antes de iniciar as atividades na clínica (ABENO, 2020).

10 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS POR CURSOS

Considerando as particularidades e especificidade de cada curso este tópico será
subdividido com orientações especificas acerca do uso dos laboratórios e clínica
odontológica.

10.1

ORIENTAÇÕES PARA O CURSO DE ENFERMAGEM

Neste tópico serão dispostas orientações para o uso do laboratório de semiologia
durante as aulas práticas. As orientações aqui dirigidas têm respaldo nos documentos
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orientadores do Ministério da Saúde os quais tem por objetivo prevenir a infecção dos
alunos durante as atividades práticas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).


Para iniciar as aulas práticas no laboratório de semiologia discentes e docentes

devem proceder com as seguintes orientações:


Serão permitidos no máximo 26 pessoas por vez dentro do laboratório, sendo que a

divisão das turmas ficará a critério do coordenador de curso;


Está utilizando jaleco;



Realizar higienização das mãos;



Está de posse de seus materiais pessoais tais como: caderno caneta, caderno/bloco

de anotação, esfignomanômetro, etc.;


Será responsabilidade de cala aluno levar seu esfignomanômetro;



Está em uso de máscara descartável N95/PFF2 sem válvula (fornecida pelo aluno);

10.1.1

ORIENTAÇÕES PARA O USO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LABORATÓRIO DE

ENFERMAGEM

Com o objetivo de proteger aos alunos, professores e colaboradores as aulas práticas
no laboratório de semiologia devem ser realizadas obedecendo as seguintes
recomendações:


Todos devem estar obrigatoriamente em uso de máscara N95/PFF2 sem válvula;



Antes de iniciar qualquer atividade o aluno e professor devem realizar lavagem das

mãos;


Em cada laboratório temos dispositivos de álcool gel 70% e álcool 70% nas bancadas

para facilitar a higienização das mãos. A cada procedimento prático deve ser realizada
higienização das mãos;


Durante as atividades no laboratório evitar levar a mão a boca, nariz, ou mesmo na

parte frontal da máscara para reposiciona-la;


Após cada aula prática será realizada limpeza do laboratório e novo grupo iniciará sua

atividade prática;
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Após o término de cada atividade os equipamentos (termômetro, manequins de

prática, etc.) e insumos utilizados devem ser higienizados com hipoclorito a 1% pelo
colaborador;


Evitar troca de objetos pessoais como caneta, lápis, bloco de anotação, cadernos,

etc.;


Evitar cumprimento com abraços, aperto de mão etc.;



Todo material de uso descartável deve ser depositado em local apropriado

disponibilizado pela IES.

10.1.2

ORIENTAÇÕES PARA O USO CORRETO DE MÁSCARAS

A seguir estão dispostas orientações gerais da ANVISA para o uso de máscaras faciais
que devem ser utilizadas em todos os espaços da IES. (BRASIL, 2020).
Atenção!!! Antes de colocar a máscara no rosto se assegurar de:


Que a máscara está em condições de uso (integra, sem rupturas);



Fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação

alcoólica a 70%/ (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se
sintam secas);


Tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar na máscara, deve executar

imediatamente a higiene das mãos;


Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, mantendo o

conforto e espaço para a respiração;


Evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara;

10.2

ORIENTAÇÕES PARA O CUSO DE FARMÁCIA

“Queridos Alunos. Há alguns meses estamos vivenciando um momento cheio de incertezas e
dúvidas. Sabemos o quanto foi e está sendo difícil para todos nós. Hoje, esperamos que o
pior já tenha passado, mesmo sabendo que ainda é muito cedo para baixarmos a guarda
frente ao Covid-19. Não sabemos quanto tempo isto ainda irá durar, mas já temos que
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começar a voltar paulatinamente nossas atividades. Porém, da maneira mais segura e eficaz
possível, sendo esta através do conhecimento.
Esse material foi feito com muito cuidado e carinho, e, esperamos que ele possa oferecer
conhecimento e um pouco de tranquilidade a todos vocês. E lembrem-se, dias melhores estão
por vir! ” (Prof. Pablo Ataíde)

10.2.1 ORIENTAÇÕES PARA USO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LABORATÓRIO DE
FARMÁCIA



Atendendo a necessidade de adequação frente à situação sanitária que estamos

vivenciando, nossos laboratórios de aulas práticas foram ampliados e reestruturados, porém
a quantidade permitida será de no máximo 26 pessoas por vez dentro do laboratório, sendo
que a divisão das turmas ficará a critério do coordenador de curso. Portanto, se faz
necessária nova divisão entre as sub-turmas para o escalonamento de horários das práticas
laboratoriais, devendo o aluno estar atento às seguintes observações:


Em hipótese alguma, será permitido a entrada de alunos em qualquer um dos

laboratórios de práticas da instituição sem a devida paramentação que inclui no mínimo o
uso de jaleco, máscara N-95/PFF2 sem válvula e touca descartáveis (aprovadas pela ANVISA),
óculos de proteção e sapato fechado, ficando o aluno autorizado a utilizar outros EPI’s, como
protetor de face (“face shield”), capote descartável, luvas, entre outros;


Não será permitida a entrada dos alunos portando quaisquer objetos que não sejam

seus EPI’s ou material didático, como: papel, caderno, bloco de anotações, lápis, borracha,
caneta e congêneres;


Serão disponibilizados sobre as bancadas borrifadores contendo álcool 70% para

sanitização das mãos, superfícies, objetos e utensílios de laboratório;


Após o termino das aulas, o laboratório será esvaziado, higienizado e desinfetado

com hipoclorito de sódio à 1%;
 Não será permitido a entrada dos alunos nos laboratórios de práticas sem a presença

do professor responsável pela disciplina ou responsável.
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10.3

ORIENTAÇÕES PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA

“Prezados discentes, o manual assim como as normas de biossegurança tem o intuito de
minimizar os riscos inerentes às atividades da profissão, na qual está relacionado
diretamente a proteção do paciente, do profissional e demais colaboradores. Devemos como
estudante, como profissional, zelar pela segurança do atendimento e promoção da saúde. As
orientações sobre utilização da clínica, estão descritas acima”. (Prof. Fabio Carmona)
11. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - PASSO A
PASSO A SER ADOTADO EM TODOS AMBIENTES DA IES.
1.

Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se a pia;

2.

Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas

as superfícies das mãos, devendo seguir a quantidade recomendada pelo fabricante;

3.

Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;

4.

Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os

dedos e vice-versa, entrelaçando os dedos e friccionando os espaços interdigitais;
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5.

Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os

dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa;

6.

Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, efetuando

movimento circular de ida e volta e vice-versa;

7.

Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita,

fechada em concha, efetuando movimento circular e vice-versa;

8.

Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, efetuando

movimento circular de ida e volta e vice-versa;
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9.

Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete, no sentido dos dedos para os

punhos, evitando contato direto das mãos ensaboadas com a torneira;

10.

Secar as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos

punhos, devendo lembrar de desprezar o papel-toalha na lixeira para resíduos comuns;

Fonte: ANVISA. Ministério da Saúde

11.1

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A identificação da forma que o SARS-Cov-2 infecta as células, bem como ocorre sua
transmissão, fornece informações imprescindíveis para determinação das medidas
adequadas no controle e limitação da propagação desse vírus, como vimos descritos nas
orientações deste manual.
Dessa forma, as medidas de lavagem das mãos frequentemente com água e sabão, a
utilização de produtos sanitizantes, como álcool 70%, a prática da desinfecção, e a utilização
de barreiras físicas, como protetores faciais, máscaras, jalecos, capotes, luvas, entre outros,
são maneira práticas e eficientes no combate ao COVID-19 e outras doenças que possuam
características semelhantes de transmissibilidade.
Faz-se necessário rememorar conceitos de nosso cotidiano enquanto profissionais de saúde:
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Agente de limpeza: agente utilizado para a remoção de sujidades (sujeiras);



Anti-séptico: agente que inibe ou mata microrganismos em tecidos vivos incluindo

pele, cavidade oral e feridas abertas;


Desinfetante: produto que mata todos os microrganismos patogênicos em objetos e

superfícies inanimadas, mas não necessariamente todas as formas microbianas esporuladas;


Esporicida: agente que destrói esporos bacterianos quando usado em concentração

suficiente por um tempo de contato específico. Espera-se destruir todos os microrganismos
vegetativos.


Esterilizante: agente que destrói todas as formas de vida microbiana incluindo

fungos, vírus, bactérias e seus esporos;


Germicida: produto de ação letal sobre os microrganismos, especialmente os

patogênicos (germes);


Microbicida: substância que mata microrganismos;



Microbiostática: substância que inibe a proliferação de microrganismos, a qual pode

ser reativada natural ou artificialmente;


Sanitizante: Agente/produto que reduz à níveis seguros o número de bactérias e/ou

organismos sensíveis a ele;


Anti-sepsia: conjunto de medidas empregadas com a finalidade de destruir ou inibir

o crescimento de microrganismos existentes nas camadas superficiais e profundas da pele e
de mucosas;


Assepsia: tomada de medidas preventivas ou técnicas especiais que tem como

objetivo proteger determinada área ou objeto da contaminação por microrganismos;


Descontaminação: redução do número de microrganismos presentes em artigos

sujos, de maneira a torná-los mais seguros para manuseio apresentando menor risco
ocupacional.


Desinfecção: processo que visa à eliminação de microrganismos na forma vegetativa,

excetuando-se esporos bacterianos;


Esterilização: processo que objetiva destruir todas as formas de vida com capacidade

de desenvolvimento durante os estágios de conservação e de utilização do produto;


Higienização: redução do número de microrganismos a níveis não nocivos à saúde

ou deteriorantes, sendo aplicado a objetos e materiais inanimado;
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Limpeza: refere-se à remoção de microrganismos, sujeiras e impurezas de qualquer

superfície, reduzindo o número de microrganismos presentes;


Sanitização: procedimento que envolve diferentes processos, visando obter o grau

de higiene e limpeza adequado em todos os componentes do ambiente;
11.2


PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Sabões e detergentes

Os sabões são produtos para lavagem e limpeza doméstica, formulado à base de sais
alcalinos de ácidos graxos associados ou não a outros tensoativos. Já os detergentes são
produtos destinados à limpeza de superfícies e tecidos através da diminuição da tensão
superficial, possuindo efetivo poder de limpeza, principalmente pela presença do
surfactante (substância que modifica as propriedades da água, diminuindo a tensão
superficial e facilitando a sua penetração nas superfícies, dispersando e emulsificando a
sujidade). O detergente tem a função de remover tanto sujeiras hidrossolúveis quanto
aquelas não solúveis em água.



Álcool



Os álcoois etílicos e o isopropílico (utilizado em eletrônicos) são os principais

desinfetantes utilizados em serviços de saúde, podendo ser aplicado em superfícies ou
artigos por meio de fricção:


Características: bactericida, virucida, fungicida e tuberculocida, não apresenta

atividade esporicida, sendo de fácil aplicação e ação imediata.


Indicação: Objetos em geral



Mecanismo de ação: desnaturação das proteínas que compõem a parede celular dos

microrganismos;


Desvantagens: muito inflamável, volátil, opacifica o acrílico, resseca plásticos e

borrachas, e resseca muito a pele;


Concentração de uso: 60% a 90% em solução de água volume/volume, sendo a 70% a

mais eficaz;



Liberadores de cloroativo
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Os compostos mais utilizados são hipocloritos de sódio, cálcio e de lítio;


Características:

bactericida,

virucida,

fungicida,

tuberculicida

e

esporicida,

dependendo da concentração de uso. Apresenta-se na forma líquida ou em pó, possuindo
amplo espectro, ação rápida e baixo custo;


Indicação: desinfecção de superfícies fixas;



Mecanismo de ação: o exato mecanismo de ação ainda não está completamente

elucidado, podendo ser atribuída ao poder reativo e desidratante do cloro;


Desvantagens: instável (afetado pela luz solar, temperatura >25ºC e pH ácido).

Inativo em presença de matéria orgânica; corrosivo para metais; odor desagradável, pode
manchar tecidos e/ou superfícies e pode causar irritabilidade nos olhos e mucosas;


Concentração de uso: para desinfecção, utiliza-se de 0,02% a 1,0%.



Quaternário de Amônio com biguanida



Características: Biocida de amplo espectro com princípio ativo dos sais do

quaternário de amônio, com atividade letal na presença de matéria orgânica.



Indicação: desinfetante recomendado pela ANVISA mediante nota 22/2020 para

limpeza e desinfecção de superfícies no combate e controle ao novo coronavírus Covid-19.
Utilizado em ambientes médico hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.


Forma de aplicação: Por espalhamento ou pulverização, diretamente na superfície a

ser desinfetada.


Campos de aplicação: O produto é indicado para desinfecção, limpeza e

desodorização em hospitais, indústrias farmacêuticas, clínicas, consultórios e outros
ambientes sanitários, seu uso é para todos os tipos de superfícies laváveis, objetos
inanimados.


Desvantagens: custo.



Luz Ultravioleta



A radiação UVC com sistema portátil de lâmpadas que emitem luz ultravioleta em um

comprimento de onda germicida. Não pode haver pessoas no ambiente no momento que o
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equipamento está funcionando. Faz desinfecção, penetrando na parede celular dos
microrganismos – bactérias, vírus, fungos, sendo absorvidas pelos ácidos nucléicos presentes
no DNA e algumas proteínas desses microrganismos. Após absorção ocorrem diversas
reações fotoquímicas com morte da célula por mutações letais ou quebra da molécula de
DNA. Serão utilizadas lâmpadas que emitem doses baixas e contínuas de luz ultravioleta,
capazes de matar vírus e bactérias por 10 a 15 minutos após o atendimento diário da clínica,
pois não deve ser exposta a pessoas e seres vivos.
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12. DIMENSIONAMENTO DE ALUNOS POR ESPAÇOS FÍSICOS

ÁREA

METRAGEM

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

MÁXIMA

PANDEMIA (50%)

ÁREA DA CANTINA

142 M²

118 PESSOAS

59 PESSOAS

BIBLIOTECA HALL

05 M²

04 PESSOAS

02 PESSOAS

BIBLIOTECA SALA DE ESTUDO

40 M²

33 PESSOAS

16 PESSOAS

BIBLIOTECA SALAS

06 M²

05 PESSOAS

02 PESSOAS

COORDENAÇÃO DE CURSOS

12 M²

10 PESSOAS

05 PESSOAS

COORDENAÇÃO

06 M²

05 PESSOAS

02 PESSOAS

DIREÇÃO ACADÊMICA

10 M²

08 PESSOAS

04 PESSOAS

DIREÇÃO GERAL

10 M²

08 PESSOAS

04 PESSOAS

LABORATORIO ANATOMIA

63 M²

52 PESSOAS

26 PESSOAS

LABORATÓRIO CLÍNICA

45 M²

37 PESSOAS

18 PESSOAS

LABORATÓRIO

63 M²

52 PESSOAS

26 PESSOAS

49 M²

40 PESSOAS

20 PESSOAS

LABORATORIO SEMIOLOGIA

63 M²

52 PESSOAS

26 PESSOAS

PREFEITURA DE CAMPUS

10 M²

08 PESSOAS

04 PESSOAS

SALA 102

115 M²

95 PESSOAS

47 PESSOAS

SALA DOS PROFESSORES

22 M²

18 PESSOAS

09 PESSOAS

SECRETARIA

20 M²

16 PESSOAS

08 PESSOAS

TRIAGEM PACIENTE

12 M²

10 PESSOAS

05 PESSOAS

WC FEMININO

30 M²

25 PESSOAS

12 PESSOAS

WC MASCULINO

30 M²

25 PESSOAS

12 PESSOAS

INDIVIDUALIZADAS

PSICOPEDAGÓGICA

MICROBIOLOGIA
LABORATÓRIO
MULTIDISCIPLINAR I
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante este momento adverso que estamos vivenciando a Gestão Soberana buscou
de forma ágil e eficiente entregar conteúdo teórico a nossos acadêmicos da melhor forma.
Vencemos o desafio com professores determinados que se agigantaram diante da situação
inesperada por todos nós. Nos deparamos com alunos conscientes da necessidade de
adequações e abertos as possibilidades de ensino disponíveis no momento, e com dedicação
e sede de saber. Contamos com um time de colaboradores de excelente qualidade e
desempenho impecável, não medindo esforços neste período desafiador para todos nós.
Seguimos com nosso propósito de educar, formar e entregar o melhor para vocês alunos
Soberanos. Preparamos este Manual de Biossegurança e caminharemos juntos enfrentando
este desafio; o mesmo, poderá ser alterado por novas informações baseadas em evidencias
de órgãos de controle federais, estaduais ou municipais.
Vocês serão preparados para acesso às áreas comuns da faculdade, aos laboratórios,
ao atendimento do paciente em nossa clínica; dentro dos padrões de segurança.
Temos presenciado a importância de ser um profissional de saúde, a força e respeito que
esta categoria tem recebido em todo mundo. Nos orgulhamos de nossas escolhas e de ter
oportunidade de formarmos Enfermeiros, Farmacêuticos e Cirurgiões-dentistas, profissionais
do futuro, prontos para grandes desafios.
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