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1 APRESENTAÇÃO 

Este manual tem como objetivo apresentar as medidas de Higienização e Sanitização, bem 

como, os procedimentos adotados para o desenvolvimento das Aulas Práticas no Curso de 

Graduação em Enfermagem da Faculdade Cleber Leite Inscrita no CNPJ 28.239.880/0001-72. 

Considerando os acontecimentos relacionados à pandemia e a necessidade de se realizar o 

distanciamento social de acordo com a legislação pertinente: Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, que estabelece as medidas de enfrentamento de emergência em saúde pública; a 

Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do 

Ministério da Saúde; Portaria MEC nº 343 de 17 de março de 2020, publicada no DOU, o 

retorno às aulas presenciais deve seguir os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo, 

instituído pelo Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 2020, que tem como objetivo 

implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente 

da COVID-191, além do Decreto Estadual n° 65.061, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre 

a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-192.  

O Laboratório da Faculdade Cleber Leite é destinado, prioritariamente, para realização de 

aulas práticas relacionadas ao desenvolvimento das disciplinas do Curso de Graduação em 

Enfermagem, todavia, com as novas condições estabelecidas pela pandemia da COVID-19, 

alguns novos protocolos tornaram-se necessários para darmos continuidade aos 

procedimentos realizados com a devida biossegurança, evitando assim, todo o risco de 

contaminação cruzada. 
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2 MEDIDAS GERAIS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO  

Todos os usuários deverão seguir as orientações e normas relativas aos atuais protocolos de 

higiene pessoal, distanciamento social e de uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI's), com o objetivo de prevenção da disseminação do vírus SARS-CoV-2, seja de forma 

direta ou indireta (cruzada). Dessa forma, deverão seguir medidas específicas para o 

desenvolvimento das aulas práticas3-4: 

1º. A entrada e permanência no local da aula prática em saúde serão permitidas 

somente na presença do professor responsável pela aula prática; 

2º. Professores e alunos somente poderão ter acesso aos locais das aulas práticas 

usando os EPI’s, como: jaleco de manga longa de uso pessoal, máscara facial 

não profissional (tecido), máscara de policarbonato - face shield, calças 

compridas e sapatos fechados; 

3º. Não será permitida a entrada trajando shorts, minissaias, camiseta tipo regata, 

chinelos e bonés; 

4º. Os jalecos devem ser retirados e guardados em sacola plástica ao término da 

aula, não sendo permitida a sua circulação pela faculdade; 

5º. Sempre que o professor ou o aluno necessitar transitar fora das dependências 

do local da aula prática, deverá se desparamentar para evitar, tanto a 

contaminação da paramentação como dos demais ambientes; 

6º. Devido à permanência por tempo prolongado no ambiente, recomenda-se aos 

alunos e professores a troca de máscara a cada 2 horas e sempre que esta estiver 

úmida; 

7º. É proibido tirar fotos de quaisquer atividades realizadas, exceto com 

consentimento do professor e de todos os alunos. E para isso, todos devem 

assinar o Termo de Consentimento na recepção;  

8º. Durante as aulas as janelas e portas deverão ser mantidas abertas; 

9º. Todo material descartável utilizado na aula prática deverá ser descartado na 

lixeira de resíduos infectantes. Não descartar luvas em lixeiras de áreas comuns, 

banheiros, refeitórios, áreas administrativas etc.; 
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10º. Evitar o compartilhamento de materiais e objetos de qualquer natureza. Quando 

a atividade exigir este tipo de compartilhamento, o procedimento deverá ser 

detalhado quando da reserva para que medidas de sanitização sejam tomadas e, 

assim, garantir, tanto a qualidade do procedimento quanto a segurança das 

pessoas;  

11º. Evitar a circulação, visando resguardar o distanciamento mínimo obrigatório e 

evitar aglomerações, observando a capacidade dos espaços; 

12º. Respeitar o distanciamento mínimo obrigatório que, nas instituições de ensino, 

é de um metro e meio (1,5m) de distância entre pessoas com máscara de 

proteção facial (Observação: caso não seja possível cumprir o distanciamento de 

1,5m durante a realização da aula prática, uso obrigatório de equipamentos de 

proteção extra, tipo face shield);  

13º. Obedecer a disposição das cadeiras/banquetas e/ou espaços de trabalho de 

forma que respeite o distanciamento mínimo obrigatório; 

14º. Promover a antissepsia das mãos com álcool gel 70%;  

15º. Recomenda-se a lavagem das mãos ou higienização com álcool em gel 70% após 

tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos, 

manusear objetos de trabalho compartilhados, tocar em superfícies de uso 

comum, e antes e após a colocação da máscara; 

16º. Somente objetos estritamente necessários (caderno, caneta e outros solicitados 

pelos professores) deverão ser portados no ambiente da aula prática e, caso 

sejam necessários, deverão evitar compartilhamento; 

17º. Ao término da aula os alunos deverão sair gradativamente, evitando 

aglomeração nos corredores e demais dependências da faculdade, respeitando 

as medidas de distanciamento preconizadas; 

18º. O acesso à Faculdade (portarias principais) está devidamente controlado e 

somente será permitida a entrada com a utilização de máscara não profissional 

(pessoal) e a aferição da temperatura de todas as pessoas, por meio de 

termômetro digital infravermelho, vedando-se a entrada daquelas com 

temperatura igual ou superior a 37,5 graus Celsius. 
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3 MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL E DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA AULAS PRÁTICAS 

É imprescindível que todos sigam as seguintes orientações3-4: 

a) Utilizar corretamente a máscara, conforme as orientações das autoridades 

sanitárias, cobrindo a boca e o nariz;  

b) Seguir as orientações sanitárias priorizando a lavagem frequente das mãos com 

água e sabão, conforme as técnicas recomendadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (Anexo A); 

c) Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

d) Sempre manter a distância mínima de 1,5m entre você e outra pessoa; 

e) Ao entrar, higienizar as mãos com álcool 70%; 

f) Não cumprimentar os colegas com apertos de mãos, beijos ou abraços;  

g) Caso tenha os cabelos compridos, mantê-los presos;  

h) Evitar utilizar acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios e afins; 

i) Durante o desenvolvimento da aula prática é proibido o uso de celular para 

qualquer finalidade. Guarde-o no bolso ou mochila antes de entrar; 

j) Ao finalizar o procedimento, borrife álcool na toalha de papel e passe-o nos 

equipamentos utilizados. 

 

4 RESPONSABILIDADE DO CORPO DOCENTE  

Os docentes são os principais responsáveis pela fiscalização da observância da obediência de 

todos os protocolos por parte dos alunos e, por isso, possuem fundamental importância para 

o sucesso da retomada às aulas presenciais na área da saúde. Assim como, devem exercer um 

importante papel na informação e na conscientização dos alunos para a observação dos 

protocolos ora estabelecidos, garantindo que as aulas práticas e os estágios sejam executados 

com a qualidade e a segurança necessárias.   

É imprescindível que o Corpo Docente tenha conhecimento de todas as regras estabelecidas 

neste documento, para que possa impor sua participação ativa na fiscalização de execução 
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dessas regras. Somente o processo colaborativo alçará o sucesso nessa fase de retomada e, 

para isso, é necessário2: 

1º. Organizar as aulas práticas de modo que se obedeça aos protocolos vigentes; 

2º. Fornecer o agendamento das aulas práticas para a Coordenação do Curso, 

juntamente com os documentos preenchidos anexados a este manual, para 

confirmação dos materiais e dos fluxos, garantindo a segurança (Apêndices A-B); 

3º. Fiscalizar o cumprimento deste protocolo para evitar contaminação cruzada entre 

as pessoas;  

4º. Verificar a completa paramentação dos alunos impedindo a entrada, caso não 

estejam de acordo com o preconizado neste manual;  

5º. Evitar o compartilhamento dos materiais entre os alunos, caso seja necessário, 

seguir as orientações para higienização das peças e das mãos; 

6º. Registar as atividades desenvolvidas, bem como, a lista de presença dos alunos 

em impresso próprio. 

 

5 PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE 

A participação ativa dos alunos nas aulas práticas é importante para obter o efetivo 

aprendizado e desenvolvimento de competências e habilidades específicas. Neste sentido, o 

desenvolvimento das aulas práticas estimula o aluno a ser parte integrante do processo 

ensino-aprendizagem e têm a finalidade de complementar a formação pessoal, profissional e 

cidadã do aluno.  É dever do aluno estar ciente de todas as orientações gerais. 

O aluno somente poderá participar utilizando a paramentação de acordo com as instruções, 

com os procedimentos e conforme as orientações do professor, tais como:   

a) É considerada como paramentação obrigatória do aluno: Máscara de pano e/ou 

cirúrgica descartável; Avental de pano, de mangas longas, comprido e fechado; 

Calça ou saia comprida (obrigatório uso de meia calça); Sapatos fechados, que 

cubra no mínimo 75% dos pés;  
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b) É considerada como paramentação de responsabilidade do aluno: Gorro em TNT 

descartável ou de pano (opcional); Face shield é obrigatório nas aulas Prática de 

Enfermagem;  

c) É dever do aluno trazer seus EPI’s e utilizá-los de forma correta (máscara reserva 

e álcool para uso pessoal); 

d) Não deverá usar brincos, anéis ou outros adereços de mão que interfiram no 

processo de higienização ou no uso da luva.  Cabelos compridos devem estar 

presos; 

e) Levar apenas o caderno, borracha, lápis grafite e/ou caneta, outros materiais 

pessoais como, livros, bolsas, celulares e demais objetos deverão ser mantidos em 

local destinado; 

f) Bolsas, mochilas e demais objetos deverão ser guardados em sacos plásticos 

individuais e descartáveis, em local específico identificado pelo professor, 

evitando risco de contaminação e manipulação;  

g) Aconselha-se a lavagem das mãos com água e sabão e, em seguida, a aplicação de 

álcool 70%;  

h) Para manter o distanciamento ideal, sugere-se que os alunos permaneçam em 

local identificado e somente circule com autorização do professor, evitando 

diversos fluxos; 

i) No início e término de cada atividade o aluno deverá embeber uma toalha de 

papel com álcool 70% e limpar todas as superfícies de contato incluindo as 

cadeiras; 

j) O aluno somente poderá retirar-se do local com a expressa autorização do 

professor, no qual, deverá higienizar suas mãos de forma adequada antes de sair 

e sempre após remoção das luvas e do jaleco; 

k) Desinfetar seus objetos pessoais antes e após a aula. 
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6 PENSANDO NA PROTEÇÃO DE TODA A COMUNIDADE ACADÊMICA 

A Faculdade Cleber Leite, pensando na proteção de toda a comunidade acadêmica, em 

especial nos alunos que pertencem ao grupo de risco (acima de 60 anos de idade; portadores 

de doenças crônicas como, hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, doenças 

pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e obesidade mórbida; tratamento com 

imunossupressores ou oncológico; gestantes e lactantes)1 planejou as aulas práticas, seguindo 

todas as orientações e medidas para prevenção, minimizando os riscos de contaminação. No 

entanto, o aluno que não se sentir seguro para o desenvolvimento da aula prática, optando 

em não participar presencialmente, receberá uma atividade planejada pelo professor, 

contemplando a prática desenvolvida e ausência justificada devidamente lançada em diário 

de notas. 

Os alunos que participarão das aulas práticas deverão assinar um Termo de Ciência, na 

recepção, antes do início da aula e, para tanto, orientamos que cada aluno traga sua caneta, 

evitando o compartilhamento de objetos. 

ATENÇÃO: Pensando na proteção e bem-estar de todos, orientamos que os alunos não 

venham com uniforme do plantão. Por isso, não esqueça de trocar sua roupa antes de entrar 

na Faculdade. 

 

7 CAPACIDADE DE ALUNOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS 

As aulas práticas são elaboradas e planejadas de modo a se obter o aprendizado integral do 

aluno, considerando-se os aspectos técnicos e práticos desejáveis.  

O número de alunos é estabelecido por meio de planejamento de turmas, horários e dias 

semanais, considerando o acompanhamento do professor, do espaço físico disponível (em m2) 

e respeitando as normas sanitárias estabelecidas pelos órgãos oficiais do Ministério da Saúde 

e do Governo do Estado de São Paulo, sempre visando a prevenção da COVID-19, 

considerando o distanciamento de 1,5m.5 
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8 COMO AGIR SE O PROFESSOR OU O ALUNO APRESENTAR SINTOMAS DA COVID-19 

Alguns dos sintomas se assemelham aos da gripe, como tosse, cansaço, congestão nasal, 

coriza, mialgia (dor do corpo), dor de cabeça ou dor de garganta. A Faculdade Cleber Leite 

acompanhará de perto o professor e o aluno e, caso haja piora dos sintomas, orientaremos a 

buscar atendimento médico presencial e se realizar o teste para Covid-19, permanecer em sua 

residência até que seja emitido o resultado do exame ou o parecer médico, lembrando que, 

os cuidados de prevenção em casa deverão ser reforçados.5 

 

8.1 Considerações a Saber 

Considera-se caso suspeito o aluno ou professor que apresente quadro respiratório agudo 

com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, 

sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como: dores musculares, 

cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia.5 

Considera-se caso confirmado o aluno ou professor com resultado de exame laboratorial 

confirmando a Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde; ou Síndrome 

gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), para o qual não foi possível a 

investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato com caso confirmado 

laboratorialmente para a Covid-19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos 

sintomas.5 

Considera-se contatante de caso confirmado da Covid-19 o aluno ou professor assintomático 

que teve contato com o caso confirmado da Covid-19 entre dois dias antes e quatorze dias 

após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial, em uma das situações 

abaixo5:  

a) Ter contato durante mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância;  

b) Permanecer a menos de 1 metro de distância durante o transporte;  

c) Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar;  
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d) Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 

 Covid-19, ou ainda, trabalhador de laboratório que manipule amostras de um 

caso da Covid-19 sem a proteção recomendada. 

A Faculdade Cleber Leite orienta o afastamento imediato do aluno ou professor das 

atividades presenciais, por 14 dias nas seguintes situações:  

1. Casos confirmados da Covid-19;  

2. Casos suspeitos da Covid-19;  

3. Contatantes de casos confirmados da Covid-19. 

O aluno ou professor afastado considerado caso suspeito poderá retornar às suas atividades 

presenciais antes do período determinado de afastamento quando5: 

1º. Exame laboratorial descartar a Covid-19, de acordo com as orientações do 

Ministério da Saúde;  

2º. Estiverem assintomáticos por mais de 72 horas. 

Os contatantes que residem com caso confirmado da Covid-19 devem ser afastados de suas 

atividades presenciais por 14 dias, devendo ser apresentado documento comprobatório5. 

 

8.2 Professor/Aluno com Teste Positivo para a COVID-19 

Após a confirmação com parecer médico formal, deverá permanecer afastado da Faculdade e 

em isolamento até receber autorização médica para retornar a rotina normal. Além disso, 

deve reforçar os cuidados em casa para prevenir a contaminação dos familiares5. 

 

8.3 Retorno do Afastado por COVID-19 

O aluno ou professor diagnosticado com Covid- 19 só poderá retornar à Faculdade com 

autorização médica. Se, ao término do período de afastamento recomendado pelo médico, 

persistirem os sintomas, deverá ser orientado a permanecer em sua residência por mais sete 
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dias. Se, ao final deste período, ainda houver qualquer sintoma, deverá procurar novamente 

o atendimento médico presencial5. 

 

8.4 Equipe/Turma em que Houver Teste Positivo para a COVID-19 

Se houver teste positivo para a Covid-19, a Faculdade tomará as seguintes providências5: 

1º. O aluno ou professor com Covid-19 será afastado.  

2º. Recomenda-se o afastamento do restante da equipe que teve contato com o 

contaminado pelos próximos 14 dias.  

3º. Quem não teve contato direto deve manter sua rotina normal, intensificando 

todas as medidas preventivas. 
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APÊNDICE A – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADÃO (LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM) 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
Laboratório de Enfermagem 

Data da 
Elaboração: 
 

Técnica a ser desenvolvida em Laboratório 
 

DATA DA ATIVIDADE 
 

TURMA 
 

QTD DE ALUNOS 
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

PROFESSOR AUXLIAR (caso haja necessidade): 

Material Necessário: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição de como o Procedimento será realizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos Críticos e Recomendações para execução segura: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprovado por: 
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APÊNDICE B – RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS 

 

 

RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS 
 

LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 
 

DATA DA ATIVIDADE 
 

TURMA 
 

HORÁRIO 
 

DISCIPLINA 
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
 

Nº RELAÇÃO DE ALUNOS MATRÍCULA ASSINATURA 

1    

2    

  3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29 

30 

   

30    
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Descrição das Atividades Desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________     _________________________________ 

  Assinatura do Professor(a)           Assinatura da Coordenadora 
     Curso de Graduação em Enfermagem 
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ANEXO A – PROTOCOLO LAVAGEM DAS MÃOS ANVISA 

 

 

         Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária6 


