UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE DIANTE
DA PANDEMIA DA DOENÇA PELO SARS-CoV-2 (COVID-19)

GOVERNADOR VALADARES
2020

Campus Vila Bretas - Rua Moreira Sales, 850 - Vila Bretas - Cx Postal 295 - Cep: 35030-390
Campus Antônio Rodrigues Coelho - Rua Israel Pinheiro, 2000 - Campus Universitário - Cep: 35024-820
Fone: 3279-5077 / 3279-5117 - Fax: 3279-5137 - Governador Valadares - MG

RESPONSÁVEIS PELA REDAÇÃO E REVISÃO DESTE PLANO:
▪ Patrícia Cinthya Nunes Mendes – Setor de Biossegurança
▪ Thamilly Ruas Figueiredo Borborema – Setor de Biossegurança
▪ Ayla Norma Ferreira Matos – Curso de Odontologia
▪ Ana Maria de Souza Germano - Curso de Enfermagem
▪ Assuel Miranda Coura – Central de Material e Esterilização
▪ Claudine de Menezes Pereira Santos – Curso de Farmácia
▪ Denise Ricardo Santos – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT)
▪ Junea Garcia de Oliveira Ferrari – Curso de Medicina
▪ Rosalina Tossige Gomes – Curso de Fisioterapia
▪ Solange Nunes Leite Batista Coelho – Curso de Psicologia

1 INTRODUÇÃO

O coronavírus representa uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O
novo coronavírus, agente etiológico da COVID-19, é um betacoronavírus denominado SARSCoV-2, cujo primeiro caso foi diagnosticado em 31 de dezembro na China, quando foi
detectado um surto de doença respiratória em trabalhadores e frequentadores de um mercado
de alimentos de Wuhan, capital da província de Hubei. Rapidamente se espalhou pelo país e
pelo mundo.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a
COVID-19 uma pandemia. Atualmente são muitos os casos confirmados no Brasil, de acordo
com os dados do Ministério da Saúde, incluindo ocorrências no estado de Minas Gerais. Os
sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem
apresentar, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou diarreia. Esses sintomas
geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são assintomáticas, e não se
sentem mal. Cerca de 80% das pessoas se recuperam da doença sem precisar de tratamento
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especial. Uma em cada seis pessoas com COVID-19 fica gravemente doente e desenvolve
dificuldade em respirar. Os idosos (acima de 60 anos) e os que têm problemas médicos
subjacentes (comorbidades), como doença respiratória crônica, pressão alta, problemas
cardíacos ou diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves. Quaisquer
pessoas com febre, tosse e dificuldade em respirar devem procurar atendimento médico
(OMS, 2020).
Por ser uma doença nova, alguns aspectos epidemiológicos ainda não são conhecidos
completamente, como o exato período de incubação, a possibilidade de transmissão a partir de
portadores assintomáticos e o índice de transmissibilidade. A Universidade Vale do Rio Doce,
por meio da Portaria (022/2020), nomeou um Comitê de Saúde Gestor de Crise em situação
de pandemia do Novo Corona Vírus - COVID-19, composto por docentes e técnicos
administrativos com o objetivo de estudar, planejar e executar ações integradas de
acompanhamento, conscientização e prevenção da doença no âmbito institucional. Além da
produção de material educativo e divulgação para a comunidade interna e externa da
universidade, coube ao Comitê de saúde Gestor a elaboração de um Plano de Contingência
local, com base nos planos de contingência nacional e estadual de Minas Gerais para infecção
humana pelo novo coronavírus. Este plano visa orientar todas as unidades da Univale e poderá
sofrer alterações à medida que novos conhecimentos sejam adquiridos e que o cenário
epidemiológico da doença mude no Brasil.

2 OBJETIVOS

a) Traçar diretrizes para a comunidade da Universidade Vale do Rio Doce,
proporcionando um ambiente institucional mais seguro e saudável no contexto da
COVID-19;
b) Orientar os procedimentos básicos a serem adotados para a manutenção das atividades
da instituição, no período atual da pandemia, respeitadas as individualidades de cada
curso/setor.
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Observação: O Comitê de Saúde Gestor ao elaborar o Plano de Contingência local terá como
base os planos de contingência Nacional, Estadual de Minas Gerais e Municipal para infecção
humana pelo novo coronavírus.

GRUPO DE RISCO: Para os fins institucionais e aplicação das medidas do presente Plano
de Contingência Institucional considera-se Grupo de Risco:
I.
II.

Pessoas com 60 anos ou mais;
Cardiopatas descompensados (hipertensão, coronariopatia, arritmia e insuficiência
cardíaca);

III.

Pneumopatas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada a grave,
enfisema pulmonar, bronquiectasia ou fibrose pulmonar com comprometimento da
capacidade pulmonar);

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Imunodeprimidos;
Gestantes;
Diabéticos tipo I insulinodependentes ou Diabéticos tipo II descompensados.
Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
Doenças hepáticas em estágio avançado;

Alunos e funcionários enquadrados no Grupo de Risco nos termos definidos neste
Plano de Contingência Institucional estão vedados do exercício de suas atividades presenciais
profissionais ou acadêmicas.
O afastamento das atividades presenciais será por solicitação do funcionário junto ao
Departamento Pessoal e do aluno junto à Secretaria Acadêmica, mediante apresentação de
atestado do médico responsável por seu tratamento.
Ao funcionário, comprovadamente enquadrado no grupo de risco, fica vedado o
exercício de atividade presencial, podendo, neste caso, ser exigido trabalho por meios
telemáticos (home office, teletrabalho, etc), podendo, caso, não seja possível a realização de
trabalho remoto, que as horas sejam inseridas em banco de horas para futura compensação.
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Será permitido o exercício das atividades presenciais profissionais pelos funcionários
ou atividades acadêmicas pelos alunos, desde que a pedido do funcionário ou aluno e
mediante assinatura de Termo de Responsabilidade constante dos Apêndices D e E deste
Plano, que assuma, integral e exclusivamente, os riscos de sua opção.
A Universidade, sempre que possível, ajustará o regime de trabalho dos funcionários
ou as atividades acadêmicas de estudantes pertencentes ao Grupo de Risco, nos termos
definidos neste Plano, de forma a executá-las de forma remota.

3 ORIENTAÇÕES PARA OS GESTORES NA COMUNIDADE DA UNIVALE

Os gestores deverão estar atentos para analisar a possibilidade de adoção de medidas
coletivas de prevenção e controle no âmbito da Univale, entre elas:
● Promover, facilitar e prover os materiais necessários para as ações educativas voltadas
para o controle da COVID-19 em todos os segmentos dentro das unidades
institucionais;
● Fixar cartazes informativos em locais estratégicos com orientações sobre o COVID-19
e normas de funcionamento da instituição;
● Demarcar locais de espera de atendimento mantendo o distanciamento de 1,5m (um
metro e meio) entre as pessoas;
● Reduzir a quantidade de cadeiras universitárias nas salas de aula para manter
distanciamento entre alunos e evitar aglomeração de pessoas;
● Evitar a rotatividade dos alunos entre as salas, mantendo salas fixas por turma;
● Instalar dispositivo de acionamento para portas sem a necessidade de usar as mãos,
com o objetivo de evitar contato com maçanetas e puxadores contaminados;
● Fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) para todos os funcionários e
alunos de acordo com cada estabelecimento de trabalho e atividade acadêmica
realizada (APÊNDICE A);
● Fornecer o Termômetro Digital de Testa para cada clínica e ambulatório de
atendimento;
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● Garantir o provimento de dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento por pedal e dispensadores com preparações
alcoólicas para as mãos (álcool em gel a 70%), em pontos de maior circulação, tais
como: recepção e corredores de acessos à sala de aulas;
● Instalar dispensadores de álcool em gel a 70% em todas as salas de aula, ambulatório,
laboratórios e clínicas;
● Incentivar o uso pessoal de solução antisséptica de base alcoólica a 70% (álcool em
gel) ao entrar e sair dos espaços da universidade;
● Lacrar os dispensadores de água dos bebedouros que exigem a aproximação da boca
para ingestão, permitindo apenas o uso do dispensador de água para copos;
● Prover materiais necessários para realização de boas práticas de limpeza, de acordo
com o manual de limpeza e desinfecção institucional;
● Redefinir fluxo para ampliação da coleta de resíduos nos campi;
● Estimular a realização de reuniões virtuais, por videoconferência, webconferência ou
ferramentas similares;
● Realizar as reuniões presenciais (necessárias) em ambientes arejados;
● Garantir treinamento de medidas de Biossegurança com atendentes de clínicas,
ambulatórios, auxiliares de serviços gerais e docentes;
● Suspender, até segunda ordem, as visitas técnicas nos campi da universidade.

4 ORIENTAÇÕES AOS GESTORES DOS CONTRATOS TERCEIRIZADOS
RELATIVOS A SERVIÇOS NOS CAMPI DA UNIVALE

Os gestores dos contratos terceirizados deverão adotar medidas coletivas de prevenção
e controle no âmbito da Univale, entre elas:
● Garantir a capacitação sobre medidas de biossegurança de todos os terceirizados
envolvidos nas atividades de limpeza e fornecimento de alimentos nos campi;
● Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos os funcionários de
acordo com as atividades realizadas (APÊNDICE A);
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● Disponibilizar em quantidade suficiente o álcool em gel a 70% para a higienização das
mãos;
● Intensificar a limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies (ANEXO A);
● Manter distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as mesas para refeição;
● Implementar estratégias que agilizem o atendimento e diminuam o tempo de
permanência dos clientes nos ambientes;
● Descartar adequadamente os resíduos.

5 ORIENTAÇÕES PARA DISCENTES, DOCENTES E COLABORADORES DA
UNIVALE

Seguir orientações atualizadas sobre contenção e prevenção do COVID-19, devendo
todos adotar as seguintes medidas individuais de prevenção e proteção nos ambientes
institucionais:
● Lavar corretamente as mãos e com frequência ou higienizar com álcool em gel à 70%
(ANEXO B);
● Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados (APÊNDICE A);
● Manter etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar;
● Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
● Evitar abraços, beijos e apertos de mãos;
● Higienizar com frequência computadores e os equipamentos de contato (teclado,
bancadas, balcões, mesas, telefones, entre outros);
● Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos;
● Fazer uso de copos ou garrafas individuais para o consumo de água, evitando o
contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;
● Descartar adequadamente os resíduos;
● Manter o afastamento entre as mesas no setor de trabalho, de modo a aumentar a
distância entre as pessoas (colegas, atendentes e atendidos);
● Manter o ambiente arejado, com as janelas e portas abertas;
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● Promover o distanciamento social, não permanecendo em locais com aglomerações
e/ou fechados, sem que isso seja de absoluta necessidade;
● Evitar circulação desnecessária pela instituição.

6 ORIENTAÇÃO PARA OS CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO COVID-19

Aos funcionários(as), acadêmicos(as) e terceirizados(as) que apresentarem sintomas
de doença respiratória aguda (principalmente febre, tosse e dificuldade respiratória), atentar às
seguintes recomendações:
a) manter a utilização da máscara e higienizar as mãos (ANEXO B);
b) procurar a Policlínica Municipal (Endereço: Rua São João, nº 228, Bairro Esplanada Governador Valadares - MG. Horário de funcionamento: 24 horas);
c) não comparecer à Univale por, pelo menos, 14 (quatorze) dias, independentemente do
vínculo com a instituição;
d) comunicar via e-mail a chefia imediata (funcionário) ou coordenador do curso ao qual
estiver vinculado (acadêmico) com cópia para o Setor de Biossegurança (e-mail:
biosseguranca@univale.br) contendo as seguintes informações: nome completo, curso
ou setor de vínculo, e-mail e telefone;
e) apresentar atestado médico para comprovação junto ao departamento pessoal
(funcionário) ou secretaria acadêmica (acadêmico);
f) solicitar regime especial de estudos e/ou de trabalho.
● Caso identifique algum caso suspeito do COVID-19 dentro dos espaços ou durante as
atividades da universidade, deverá orientá-lo quanto a utilização de máscara cirúrgica
e recomendações descritas acima;
● A chefia imediata e coordenação de curso deverão:
a) orientar sobre as recomendações em caso suspeito;
b) comunicar a equipe de Biossegurança por e-mail (biosseguranca@univale.br),
contendo as seguintes informações: nome completo, curso ou setor de vínculo,
e-mail e telefone;
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● A equipe de Biossegurança realizará a notificação (APÊNDICE B) e manterá contato
para monitoração, com objetivo de avaliar a incidência de casos, suspeitos ou
confirmados, na instituição e evoluções dos casos.

7 ORIENTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES ACADÊMICOS E
ADMINISTRATIVOS

O funcionamento dos setores acadêmicos e departamentos administrativos da Univale,
enquanto perdurar a pandemia COVID-19, será de acordo com as seguintes recomendações:
● Limitar a quantidade de pessoas à metade da capacidade do espaço utilizado,
mantendo o distanciamento de 1,5m (um metro e meio);
● Reduzir para 1/3 (um terço) de sua capacidade normal de atendimento, fluxo e
permanência de pessoas;
● Oferecer álcool em gel a 70% em dispensadores fixados em paredes aos acadêmicos,
clientes e funcionários;
● Permitir a permanência no local somente com utilização de máscara;
● Manter salas arejadas, com portas e janelas abertas e, se possível, distanciamento de
1,5m (um metro e meio) entre as mesas dos colaboradores;
● Adotar medidas de higienização frequente e adequada de banheiros, pisos, balcões,
mesas, cadeiras, computadores e outros utensílios de uso comum;
● Lavar frequentemente as mãos ou higienizar com álcool em gel à 70% (ANEXO B);
● Manter etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar;
● Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
● Evitar abraços, beijos e apertos de mãos;
● Descartar adequadamente os resíduos.
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8 ORIENTAÇÃO PARA FLUXO DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE
MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DA UNIVALE

A Central de Material e Esterilização (CME) da Univale reforça e apresenta, ações que já
são de rotina no ambiente, porém algumas cautelas implementadas, visando cuidados no
atendimento a seus discentes e colaboradores da instituição, além do público circulante,
garantindo a eficácia exigida na destruição de microrganismos nos materiais destinados aos
procedimentos práticos, assim como um cuidado especial para atender a demanda acadêmica
evitando aglomerações nos momentos de "distribuição e recebimento" de materiais de toda a
comunidade acadêmica, como:
● Sensibilizar e acompanhar a equipe setorial de saúde da importância de aplicar as
técnicas adequadas de procedimentos padrões como higienização das mãos e
desinfecção do ambiente e equipamentos com álcool a 70%;
● Realizar treinamentos setoriais com a equipe de enfermagem da CME, com
informações atualizadas sobre sintomatologia e transmissibilidade pelo COVID-19;
● Difundir entre todos os membros da equipe o conceito de precauções universais,
estudar e atender às exigências dos regulamentos governamentais locais, estaduais e
federais e repassar informações;
● Solicitar o uso de roupa privativa no ambiente de trabalho, sendo de responsabilidade
do colaborador a sua manutenção e higiene;
● Oferecer e monitorar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de acordo
com as atividades realizadas (APÊNDICE A);
● Não utilizar adornos;
● Manter a unhas curtas e sem esmalte;
● Lavar frequentemente as mãos ou higienizar com álcool em gel à 70% (ANEXO B);
● Realizar higiene e desinfecção do setor seguindo escala de atividades;
● Solicitar o recolhimento do resíduo pelo profissional dos serviços gerais, pelo menos 3
(três) vezes ao dia, ou de acordo com necessidade;
● Solicitar ao profissional dos serviços gerais, que seja efetuada a troca de vestimenta ao
entrar no ambiente;
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● Solicitar aos colaboradores que atendam no máximo 2 (dois) acadêmicos, respeitando
o distanciamento solicitado de 1,5m (um metro e meio) entre eles;
● Utilizar o ciclo "flash" da autoclave em todo o material retirado e devolvido ao setor;
● Orientar sobre as demarcações externas no piso, respeitando distância de 1,5m (um
metro e meio) entre pessoas, nos locais destinados a distribuição e recebimento de
materiais;
● Verificar com os cursos que fazem uso do serviços do CME horários pré-estabelecidos
para "entrega e retirada" de material no setor;
● Descartar adequadamente os resíduos.

9 ORIENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
● Orientar sobre as demarcações dos locais de espera para atendimento, mantendo o
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;
● Manter janelas e portas abertas para garantir circulação de ar nos locais de realização
das atividades e/ou atendimento;
● Manter a distância de 1,5m (um metro e meio) entre as cadeiras odontológicas e entre
as equipes durante as atividades e/ou atendimento;
● Realizar a chamada dos pacientes através de caixa de som e microfone, no momento
que houver condições para iniciar o atendimento;
● Realizar anamnese criteriosa com os pacientes, aferição dos sinais vitais (pressão
arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal) antes de
iniciar os atendimentos e registrar no prontuário do paciente;
● Realizar antissepsia da mucosa oral com clorexidina aquosa antes dos procedimentos
clínicos;
● Solicitar que os pacientes utilizem os EPIs (APÊNDICE A);
● Suspender o atendimento de paciente com suspeita de COVID-19, encaminhá-lo para
Unidade de Saúde referência e comunicar a equipe de Biossegurança por e-mail
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(biosseguranca@univale.br), contendo as seguintes informações: nome completo,
curso ou setor de vínculo, e-mail e telefone;
● Realizar frequentemente a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel
70% (ANEXO B);
● Seguir a recomendação dos cinco momentos para Higienização das Mãos (ANEXO
C);
● Realizar limpeza e desinfecção dos calçados com a utilização do tapete sanitizante;
● Não utilizar adornos;
● Manter a unhas curtas e sem esmalte;
● Não utilizar o celular durante os atendimentos;
● Realizar limpeza e desinfecção com álcool à 70% de superfícies e materiais antes e
após os atendimentos (ANEXO A);
● Utilizar os EPIs de acordo com a sua função e atividades realizadas (APÊNDICE A);
● Retirar a paramentação antes de deixar os ambientes das clínicas e laboratório, sendo
proibida a circulação pelo campus em uso de EPIs (ANEXO D);
● Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas,
pranchetas e telefones;
● Orientar quanto a importância de não compartilhar nenhum pertence, incluindo
materiais para consulta sem a higienização prévia;
● Descartar adequadamente os resíduos.

10 ORIENTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS

O funcionamento dos laboratórios da Univale, para atividades/aulas práticas, será de
acordo com as seguintes recomendações:
● Reduzir para 1/2 (metade) de sua capacidade normal do espaço utilizado, mantendo o
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;
● Utilizar os EPIs adequados (APÊNDICE A);
● Não utilizar de adornos;
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● Manter a unhas curtas e sem esmalte;
● Não utilizar o celular durante os atendimentos;
● Realizar limpeza e desinfecção com álcool à 70% de superfícies antes e após as
atividades (ANEXO A);
● Manter janelas e portas abertas para garantir circulação de ar;
● Higienizar as mãos com água e sabão e/ou álcool em gel o 70% antes de entrar no
laboratório, ao manipular os materiais de estudo e antes de sair (ANEXO B);
● Orientar quanto a importância de não compartilhar nenhum pertence, incluindo
materiais para consulta sem a higienização prévia;
● Manter a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar;
● Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas;
● Retirar a paramentação antes de deixar os ambientes do laboratório, sendo proibida a
circulação pelo campus em uso de EPIs (ANEXO D);
● Descartar adequadamente os resíduos.

11 ORIENTAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NOS AMBULATÓRIOS, POLO
INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AO PACIENTE ESPECIAL
(PAOPE) E SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA (SPA) DA UNIVALE
● Realizar triagem de pacientes por via remota, para identificar se o paciente está dentro
dos critérios para realização do atendimento;
● Orientar sobre as demarcações nos locais de espera, mantendo o distanciamento de
1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;
● Suspender a entrada de acompanhantes, a não ser para pessoas com mobilidade
prejudicada que necessitem de acompanhantes para se locomover, crianças ou
portadores de necessidades especiais;
● Orientar aos pacientes, que necessitam de acompanhantes, sobre a importância de
utilizarem máscara de proteção;
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● Manter janelas e portas abertas para garantir circulação de ar nos locais de realização
das atividades e/ou atendimento;
● Realizar anamnese criteriosa com os pacientes, aferição dos sinais vitais (pressão
arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal) antes de
iniciar os atendimentos e registrar no prontuário do paciente;
● Suspender o atendimento de paciente com suspeita de COVID-19, encaminhá-lo para
Unidade de Saúde referência e comunicar a equipe de Biossegurança por e-mail
(biosseguranca@univale.br), contendo as seguintes informações: nome completo,
curso ou setor de vínculo, e-mail e telefone;
● Realizar frequentemente a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel
70% (ANEXO B);
● Seguir a recomendação dos cinco momentos para Higienização das Mãos (ANEXO
C);
● Não utilizar de adornos;
● Manter a unhas curtas e sem esmalte;
● Não utilizar celular durante os atendimentos;
● Realizar limpeza e desinfecção com álcool à 70% de superfícies antes e após os
atendimentos (ANEXO A);
● Utilizar EPIs de acordo com as atividades realizadas (APÊNDICE A);
● Realizar limpeza e desinfecção dos calçados com a utilização do tapete sanitizante;
● Descartar adequadamente os resíduos;
● Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas,
pranchetas e telefones;
● Manter etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar;
● Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
● Retirar a paramentação antes de deixar os ambientes do laboratório, sendo proibida a
circulação pelo campus em uso de EPIs (ANEXO D);
● Retirar das salas de espera e de atendimento objetos de uso coletivo tais como revistas,
jornais e brinquedos.
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12 ORIENTAÇÃO PARA PROGRAMAS/PROJETOS DE PESQUISA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE AÇÃO COMUNITÁRIA DA EXTENSÃO

Os projetos, programas e ações de extensão vigentes na Univale possuem
características distintas de ações, divididas principalmente em: projetos, programas e ações
que atendem população de risco domiciliar, população de risco na Univale, atendimentos à
população que não se enquadram em grupos de risco e Projetos e ações extramuros. Atentar,
às seguintes recomendações:
● Projetos com ações voltadas ao público de risco deverão permanecer interrompidas
enquanto perdurar a pandemia pelo COVID-19;
● Ações com a telerreabilitação devem ser avaliadas e implementadas para aqueles
pacientes que têm acesso a alguma plataforma digital. Essa metodologia é importante
para as ações específicas de cada projeto, como atendimento propriamente dito, e
também para educação em saúde com orientações de medidas preventivas;
● Projetos que não atendem o público em risco deverão seguir criteriosamente as normas
estabelecidas por cada serviço.

Observação: Os projetos de pesquisa e programas de extensão vigentes nos cenários do
Sistema Único de Saúde estão sujeitos a liberação da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS)/Núcleo de Integração Ensino-Serviço (NIES) para retorno. Aos projetos que são
realizados em cenários privados, deverão seguir criteriosamente as normas do serviço.

13 ORIENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS
● Os alunos e professores que apresentarem sintomas de infecção respiratória (tosse,
coriza, dificuldade para respirar, entre outros), deverão se ausentar dos atividades sem
prejuízo e posterior reposição da carga horária;
● Realizar frequentemente a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel
70% (ANEXO B);
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● Seguir a recomendação dos cinco momentos para Higienização das Mãos (ANEXO
C);
● Utilizar o EPIs de acordo com as atividades realizadas (APÊNDICE A);
● Higienizar o jaleco todos os dias e vesti-lo somente dentro do serviço de saúde;
● Retirar a paramentação antes de deixar o campo de estágio (ANEXO D);
● Não utilizar adornos;
● Manter a unhas curtas e sem esmalte;
● Não compartilhar nenhum pertence, incluindo materiais para consulta, sem
higienização;
● Realizar anamnese criteriosa com os pacientes, aferição dos sinais vitais (pressão
arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal) antes de
iniciar os atendimentos e registrar no prontuário do paciente;
● Descartar adequadamente os resíduos.

Observação: Os Estágios Supervisionados desenvolvidos nos cenários do Sistema Único de
Saúde estão sujeitos a liberação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)/Núcleo de
Integração Ensino-Serviço (NIES) para retorno.

Os estágios supervisionados que ocorrem dentro de ambulatórios da Univale deverão articular
o fluxo de atendimento de acordo com a especificidade de cada curso e seguir criteriosamente
as medidas recomendadas neste plano para estágio supervisionado.

Aos estágios que são realizados em cenários privados, assim como os que são realizados na
Univale e em serviços públicos, deverão seguir criteriosamente as normas do serviço e
manual de estágio da Univale.
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14

ORIENTAÇÃO

PARA

LIMPEZA

E

DESINFECÇÃO

DE

AMBIENTES

INSTITUCIONAL

A limpeza e desinfecção de superfícies são elementos primários e eficazes nas
medidas de controle para romper a cadeia epidemiológica das infecções, pois em condições
ideais, o vírus pode permanecer ativo em superfícies durante alguns dias. Portanto, são
recomendadas as seguintes medidas:
● Realizar frequentemente a higienização das mãos com água e sabão ou álcool a 70%
(ANEXO B);
● Não utilizar adornos durante o período de trabalho;
● Manter os cabelos presos, unhas curtas e sem esmalte;
● Utilizar os Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequados para cada atividade
(APÊNDICE A);
● Retirar as luvas para abrir ou fechar portas;
● Certificar se os produtos de higiene, como sabonete e papel toalha e outros são
suficientes para atender às necessidades do setor, e caso seja necessário, realizar o
abastecimento;
● Recolher os sacos contendo resíduos do local, fechá-los e depositá-los no local
destinado a este fim;
● Intensificar a frequência da limpeza e desinfecção de superfícies (tampos de mesas,
teclados, corrimãos, maçanetas de portas, etc.);
● Realizar a limpeza e desinfecção das salas e cadeiras antes e após as aulas;
● Não compartilhar o “kit limpeza” entre os setores;
● Não utilizar vassouras e esfregões secos, pois as partículas contaminadas podem ser
veiculadas no ar e atingir outras superfícies e objetos;
● Utilizar baldes de cores diferente e um pano para mobília e outro, para o piso
(tamanhos de panos diferentes);
● Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de acordo com o tipo de
revestimento, preferencialmente, com detergente desengordurante, seguido de
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desinfetante, tais como: solução de hipoclorito de sódio a 1% (piso) ou com álcool a
70%;
● Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar,
enxaguar e secar (ANEXO A);
● Manter as superfícies (mobiliários em geral, pisos, paredes e equipamentos, dentre
outras) sempre limpas e secas;
● Utilizar placas sinalizadoras nos corredores, deixando um lado livre para o trânsito de
pessoal, enquanto se procede à limpeza do outro lado;
● Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de acordo com a necessidade cada
serviço, seguindo a técnica adequada (ANEXO A);
● Realizar a desinsetização periódica de acordo com a necessidade da instituição;
● Zelar por equipamentos e materiais do serviço durante e após sua utilização,
obedecendo as regras de utilização, limpeza ou desinfecção, de acordo com a
necessidade e guardar em local designado após a utilização;
● Notificar mau funcionamento ou extravios de equipamentos e materiais;
● Notificar danos em mobiliário, acessórios, instalações e revestimentos que necessitem
de reparo ou substituição;
● Realizar a limpeza de materiais e equipamentos após sua utilização, em salas próprias
designadas na instituição para esse fim;
● Recolher o material utilizado no local, organizando o ambiente.

Observação: Os supervisores dos serviços de limpeza da instituição deverão acompanhar e
preencher o checklist de limpeza e desinfecção dos ambientes (APÊNDICE C).

Campus Vila Bretas - Rua Moreira Sales, 850 - Vila Bretas - Cx Postal 295 - Cep: 35030-390
Campus Antônio Rodrigues Coelho - Rua Israel Pinheiro, 2000 - Campus Universitário - Cep: 35024-820
Fone: 3279-5077 / 3279-5117 - Fax: 3279-5137 - Governador Valadares - MG

REFERÊNCIAS:
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 26 de 23 de abril 2020.
Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% na desinfecção
de superfícies, durante a pandemia da COVID-19. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0964813++Nota+T%C3%A9cnica.pdf/71c341ad-6eec-4b7f-b1e6-8d86d867e489>. Acesso em: 24 abr.
2020.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 34 de 09 de abril 2020.
Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados
durante a pandemia da COVID-19. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0976782++Nota+T%C3%A9cnica.pdf/1cdd5e2f-fda1-4e55-aaa3-8de2d7bb447c >. Acesso em: 25 abr.
2020.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 04 de 31 de março
2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser
adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2). Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 >. Acesso em: 25
abr. 2020.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de
saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012. 118 p. Disponível em:
<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/segurancado-paciente-em-servicos-de-saude-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies>. Acesso em: 24 abr.
2020.
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus COVID-19. Disponível em:
<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingenciacoronavirus-COVID19.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.
BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº356, de 11 de março de
2020. Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Brasília, DF,
2020. Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marcode-2020-247538346>. Acesso em: 24 abr. 2020.
GOVERNADOR VALADARES. Secretaria Municipal de Saúde. Decreto nº 11.147, de 24
de abril de 2020. Dispõe sobre medidas de restrição ao funcionamento dos estabelecimentos

Campus Vila Bretas - Rua Moreira Sales, 850 - Vila Bretas - Cx Postal 295 - Cep: 35030-390
Campus Antônio Rodrigues Coelho - Rua Israel Pinheiro, 2000 - Campus Universitário - Cep: 35024-820
Fone: 3279-5077 / 3279-5117 - Fax: 3279-5137 - Governador Valadares - MG

e atividades que menciona, em virtude da situação de emergência de saúde pública decorrente
da pandemia da COVID-19, e dá outras providências. Disponível em:
<https://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/novo-decreto-traz-escala-dehorarios-para-abertura-e-fechamento-do-comercio/87585>. Acesso em: 24 abr. 2020.
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Plano estadual de contingência para
emergência em saúde pública pela Infecção Humana Pelo Sars-Cov-2 (Doença pelo
Coronavirus – COVID-2019). Disponível em:
<https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/PLANO-DECONTINGENCIA-novo-coronavirus-MINAS-GERAIS-EM-REVIS--O.pdf>. Acesso em: 20
abr. 2020.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. COVID-19 (doença causada pelo novo
coronavírus). Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informativa (2020). Disponível
em:
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19
&Itemid=875>. Acesso em: 20 abr. 2020.
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE. Manual de Biossegurança da Univale. Próreitoria Administrativa (Proad). Setor de Biossegurança e Acolhimento. .2 ed. -- Governador
Valadares, MG : UNIVALE, 2019. 30 p. Disponível em: <https://www.univale.br/wpcontent/uploads/2019/12/Manual-de-Biosseguran%C3%A7a.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

Campus Vila Bretas - Rua Moreira Sales, 850 - Vila Bretas - Cx Postal 295 - Cep: 35030-390
Campus Antônio Rodrigues Coelho - Rua Israel Pinheiro, 2000 - Campus Universitário - Cep: 35024-820
Fone: 3279-5077 / 3279-5117 - Fax: 3279-5137 - Governador Valadares - MG

APÊNDICE A – Recomendação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de acordo
com ambiente e atividades realizadas
ONDE?

QUEM?

1. Áreas Administrativas e sala
de aula

Todos.

2. Ambulatórios de
atendimentos

Profissionais da saúde e
acadêmico.

QUAL EPI?
• Máscara cirúrgica ou de tecido.
• Sapato fechado;
• Jaleco de manga longa;
• Avental descartável (se necessário);
• Máscara cirúrgica;
• Óculos de proteção;
• Gorro ou touca;
• Luvas.
Área suja:

3. Central de Material e
Esterilização

Todos.

• Roupa privativa;
• Avental impermeável;
• Avental de manga longa;
• Bota plástica ou sapato fechado;
• Gorro;
• Luva de borracha de cano longo;
• Luva de procedimento;
• Máscara cirúrgica;
• Óculos de proteção;
• Protetor facial (Face Shield).
Área limpa:
• Roupa privativa;
• Sapato fechado;
• Jaleco ou avental de manga longa;
• Gorro ou touca;
• Máscara cirúrgica;
• Luvas.

4. Clínicas de atendimento
Odontológico (procedimentos
que geram aerossóis)

Profissionais da saúde e
acadêmico.

• Sapato fechado;
• Jaleco de manga longa;
• Avental descartável;
• Máscara N95 ou FFP2;
• Óculos de proteção;
• Gorro ou touca;
• Protetor facial (Face Shield);
• Luvas.
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Atendentes.

Pacientes e acompanhante.

5. Laboratórios

6. Limpeza e desinfeção de
ambientes

7. Jardinagem, manutenção e
eletricista.

Todos.

Auxiliar de serviços gerais
(limpeza).

Todos.

• Sapato fechado;
• Jaleco de manga longa;
• Avental descartável;
• Máscara cirúrgica;
• Óculos de proteção;
• Gorro ou touca;
• Luvas.
• Gorro ou touca;
• Óculos de proteção;
• Máscara (acompanhantes).
• Sapato fechado de borracha
• Jaleco de manga longa;
• Máscara de tecido;
• Máscara de cirúrgica (se necessário).
• Óculos de proteção (quando necessário);
• Luvas.
• Avental impermeável;
• Óculos de proteção;
• Luvas de borracha grossa;
• Botas de borracha;
• Máscara de tecido;
• Máscara de cirúrgica (se necessário).
• Capacete;
• Protetor auditivo (se necessário);
• Máscara cirúrgica ou de tecido;
• Protetor respiratório - máscara e filtro (se
necessário);
• Óculos e viseiras (se necessário);
• Luvas (de acordo com a atividade);
• Botinas.
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APÊNDICE B – Formulário para notificação de casos suspeitos e confirmados do COVID-19
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APÊNDICE C – Checklist para limpeza dos ambientes
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APÊNDICE D – Termo de responsabilidade e risco para Funcionário
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RISCO FUNCIONÁRIO
Nome
Matrícula
Função
Setor

Pelo presente Termo de Responsabilidade e Risco, venho, nos termos do Plano de
Contingência da Universidade Vale do Rio Doce – Univale diante da Pandemia da Doença
pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), solicitar que me seja permitido o exercício de atividades
profissionais presencialmente a partir de ____/____/____, declarando estar ciente de que
pertenço ao grupo de risco do novo Coronavírus (COVID-19), também chamado de SarsCov-2, nos termos definidos neste Plano de Contingência Institucional.
Declaro, ainda, que exercerei, espontaneamente, minhas atividades profissionais às quais
estou vinculado(a); portanto, assumo integral e exclusivamente os riscos a que estou me
submetendo.
Assim sendo, como membro do grupo de risco, aceito e assumo os riscos pela minha opção,
reconhecendo que nenhuma responsabilidade poderá ser imputada à Universidade Vale do
Rio Doce – Univale ou à sua mantenedora Fundação Percival Farquhar.
Este Termo poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao
Departamento Pessoal, quando me afastarei de minhas atividades profissionais presenciais.
Por ser expressão da verdade firmo o presente Termo.
Governador Valadares, _______ de ________________ de 2020.

_______________________________________________________
Assinatura

Testemunha: _________________________________________________________
CPF: ____________________________________________
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APÊNDICE E – Termo de responsabilidade e risco para acadêmico
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RISCO ACADÊMICO
Nome
Matrícula
Curso
Período/turma

Pelo presente Termo de Responsabilidade e Risco, venho, nos termos do Plano de
Contingência da Universidade Vale do Rio Doce – Univale diante da Pandemia da Doença
pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), solicitar que me seja permitido o exercício de atividades
acadêmicas presencialmente a partir de ____/____/____, declarando estar ciente de que
pertenço ao grupo de risco do novo Coronavírus (COVID-19), também chamado de SarsCov-2, nos termos definidos neste Plano de Contingência Institucional.
Declaro, ainda, que exercerei, espontaneamente, minhas atividades acadêmicas às quais estou
vinculado(a); portanto, assumo integral e exclusivamente os riscos a que estou me
submetendo.
Assim sendo, como membro do grupo de risco, aceito e assumo os riscos pela minha opção,
reconhecendo que nenhuma responsabilidade poderá ser imputada à Universidade Vale do
Rio Doce – Univale ou à sua mantenedora Fundação Percival Farquhar.
Este Termo poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante comunicação por escrito à
Secretaria Acadêmica, quando me afastarei de minhas atividades acadêmicas presenciais.
Por ser expressão da verdade firmo o presente Termo.
Governador Valadares, _______ de ________________ de 2020.

_______________________________________________________
Assinatura

Testemunha: _________________________________________________________
CPF: ____________________________________________
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ANEXO A – Técnica de limpeza e desinfecção de superfícies

TÉCNICA DE LIMPEZA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Colocar o material necessário ao lado da porta de entrada do local;
Colocar os EPI apropriados para a realização da limpeza;
Preferencialmente, as luvas das salas e banheiro devem ter cores distintas;
Recolher os sacos contendo resíduos do local, fechá-los e depositá-los no local adequado;
Realizar a limpeza da unidade, incluindo as maçanetas das portas;
Atentar para as etapas: retirada de pó; ensaboar; enxaguar e secar;
Iniciar a limpeza do piso, mergulhando o pano de limpeza de piso limpo em um balde
contendo apenas água, torcendo suavemente e envolvendo no rodo;
Iniciar a varredura úmida pelos cantos (do fundo para a porta de entrada), com movimentos
firmes e contínuos, a fim de remover as partículas maiores do piso (migalhas, papéis, cabelo e
outros);
Recolher as partículas maiores do piso com a pá. Nunca direcionar os resíduos para o
banheiro;
Enxaguar o pano em outro balde contendo apenas água limpa;
Mergulhar o pano de limpeza de piso limpo em um balde contendo solução de água e sabão ou
detergente, torcendo suavemente e envolvendo no rodo;
Repetir a operação quantas vezes forem necessárias;
A água do balde também deve ser trocada sempre que houver necessidade;
Enxaguar o piso, mergulhando um pano limpo em balde contendo apenas água limpa e secar o
piso. Repetir a operação quantas vezes for necessário;
Realizar a limpeza do banheiro seguindo os mesmos passos;
Repor produtos de higiene: papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e outros;
Lavar os panos utilizados na limpeza e desprezar a água do balde em local específico;
Nunca utilizar lavatórios/pias ou banheiro do paciente para esse fim;
Lavar e secar os recipientes para resíduos, repor os sacos e retorná-los ao local de origem.
Recolher o material utilizado no local, organizando o ambiente.
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TÉCNICA DE DESINFECÇÃO:
Observação: Nas superfícies onde ocorrer um pequeno derramamento de substâncias corporais ou
sangue, incluindo respingos, deve-se: Remover a matéria orgânica com papel toalha ou pano e
proceder à limpeza, utilizando a técnica de limpeza.

Piso ou paredes

1. Realizar, primeiramente, a limpeza com sabão ou detergente na superfície
a ser desinfetada;
2. Enxaguar e secar;
3. Após a limpeza, aplicar o desinfetante na área que foi retirada a matéria
orgânica, deixando o tempo necessário para ação do produto (seguir
orientação do fabricante). Se necessário, realizar enxágue e secagem.

Mobiliário

1. Realizar limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada,
com o auxílio de panos de mobília;
2. Após limpeza do mobiliário, realizar a fricção com álcool a 70%.
Fonte: ANVISA (2012).
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ANEXO B - Higienização Simples das Mãos

Fonte: ANVISA (2020).
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ANEXO C – Momentos para Higienização das Mãos

Fonte: ANVISA (2015).
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ANEXO D – Desparamentação dos Equipamentos de Proteção Individual utilizados em
procedimentos geradores de aerossóis

Fonte: ANVISA (2020).
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