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1. INTRODUÇÃO 

 

Para garantir a eficácia no distanciamento social, devem-se cumprir todos os protocolos de 

biossegurança. O conceito de biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos 

animais, a preservação 6 do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Ela compreende um 

conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às 

atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o 

meio ambiente. 

Parte integrante da biossegurança é o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

dispositivos de uso individual destinados a prevenir riscos que podem ameaçar a segurança e 

a saúde. O tipo de EPI deve ser escolhido de acordo com o nível de precaução necessária, 

como padrão de contato, produção de gotículas/aerossóis ou precauções para infecções 

transportadas pelo ar. O procedimento para colocar e remover EPIs deve ser adaptado ao tipo 

de EPI utilizado e o descarte deve ser em lixeira com tampa e pedal, em sacos plásticos para 

acondicionamento de resíduos contaminados. 

As medidas de prevenção e controle devem ser implementadas e rigorosamente cumpridas por 

toda a comunidade acadêmica para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de 

microrganismos. As regras e orientações para colocação, uso, retirada e descarte correto e 

seguro dos EPIs devem ser amplamente divulgadas no campus acadêmico. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), o fechamento das Instituições de Ensino, em todo o mundo, tem afetado mais de 

70% da população estudantil. De acordo com o monitoramento mundial das Instituições de 

Ensino, realizado pela Organização, até 10 de junho, a suspensão das aulas como resposta à 

COVID-19 já havia impactado 1,1 bilhão de estudantes, em todo os níveis de ensino. 

Inicialmente, a recomendação é que as atividades, reuniões, eventos, aulas e atendimentos 

aconteçam de forma remota, se possível. As diretrizes e as orientações de distanciamento 

social, proteção individual e higiene do Protocolo de Biossegurança deverão ser aplicadas em 

diferentes fases, considerando a avaliação de risco, bem como, as orientações e ou, 

deliberações advindas do governo estadual.  

É importante atentarmos que além das diretrizes e orientações das autoridades sanitárias, a 

adoção de estratégias para retorno das atividades no sistema educacional devem considerar as 

normas legais vigentes, como o Parecer nº 5 de 2020, do Conselho Nacional de Educação, a 
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Medida Provisória nº 934, de 1 de abril de 2020, a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, e 

a Portaria Conjunta ME/MS nº 20, de 18 de junho de 2020, que “estabelece as medidas a 

serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da 

COVID-19 nos ambientes de trabalho”. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Este protocolo de biossegurança ao covid 19 busca direcionar toda a comunidade acadêmica e 

técnica administrativa da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, como instrumento de 

apoio na tomada de decisão, objetivando o retorno gradual e seguro das atividades acadêmicas 

e laborais, com manutenção de um ambiente seguro e saudável para estudantes, e 

colaboradores. O documento apresenta orientações para o funcionamento e desenvolvimento 

de atividades presenciais na Instituição, além de ações de prevenção, minimização ou 

eliminação de riscos às atividades administrativas e acadêmicas da FPS. 

Seguindo as recomendações do Ministério da Educação – MEC, bem como, do Ministério do 

Trabalho,  foi constituído o comitê de crise da FPS, para definição e adoção de protocolos 

próprios, que considerem as determinações do estado e município, com análise dos dados 

epidemiológicos da doença e orientações das autoridades sanitárias competentes.  

Todas as orientações e medidas adotadas neste protocolo de prevenção ao covid-19, busca em 

primeiro lugar a preservação da vida de todos os nossos estudantes e colaboradores que são o 

nosso bem mais precioso. 

Para nós, da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, todo o trabalho que nos propomos a 

realizar cotidianamente como uma instituição de ensino superior que busca oferecer, 

EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, só continuará fazendo sentido se conseguirmos 

conjuntamente superar esse vírus; para que muito em breve estejamos juntos outra vez,  

ENSINANDO SAÚDE COMO NINGUÉM! 

 

 



7 

 

3. OBJETIVOS  

 

Manter a segurança e prevenção da saúde de todos os estudantes, colaboradores, terceirizados 

e ou visitantes que precisarem adentrar nas dependências da FPS, durante o período de 

Pandemia do COVID – 19, bem como estabelecer os protocolos de prevenção, medidas de 

segurança, identificação e adequado encaminhamento dos casos de coronavírus (confirmados 

e/ou suspeitos). 

 

4. CORONA VÍRUS – COVID-19 

 

Coronavírus é parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19, após casos registrados na China, e provoca 

a doença chamada de COVID-19.  

A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções, 

como:  

• gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro;  

• contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;  

• contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, 

nariz ou olhos.  

• O período médio de incubação (período em que os primeiros sintomas levam para 

aparecer desde a infecção) por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 

dias.  

• Dados preliminares do coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa 

ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.  

• Os principais sintomas conhecidos até o momento são: febre acima de 37,8°C; tosse; 

dificuldade para respirar; produção de escarro; congestão nasal ou conjuntival; dificuldade 

para deglutir; dor de garganta; coriza; saturação de O2 < 95%; sinais de cianose; 

batimento de asa de nariz; tiragem intercostal; e dispneia.  
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5. COMITÊ DE CRISE DA FPS 

 

O Comitê é composto por comissões e gestores/representantes de diferentes 

departamentos da FPS:  

 Direção, Serviço Social, CPA, Segurança do Trabalho, Segurança e 

Preservação patrimonial, Marketing, ouvidoria e ficará encarregado de 

monitorar o avanço da doença e adotar as práticas recomendadas pelos órgãos 

médicos nacionais, bem como estabelecer em alguma medida o 

acompanhamento dos colaboradores infectados pelo coronavírus.  

 Comissão Educacional: Leopoldo Barbosa, Roberto Silva Júnior, Taciana 

Duque, Bruno Hipólito e Carine Azeredo;  

 Comissão Clínica: Edvaldo Souza, Flavia Morais, Taciana Duque, Fabricia 

Padilha, Dora Gouveia, Manoela Figueira, Cristina Figueira;  

 Comissão de operação e apoio : Daniela Serafim, Marcone Barros e Yale 

Veras. 

 Canal de comunicação com o Comitê de Crise: e-mail: comitecovid19@fps.edu.br. 

 

 

6. CANAL DE NOTIFICAÇÃO DA FPS 

 

 As suspeitas e casos confirmados devem ser comunicados pelo estudante as coordenações 

de cursos ou ao gestor imediato do colaborador que em seguida comunicará ao canal de 

notificação determinado pela FPS.  

 Canal de notificação:  comitecovid19@fps.edu.br. 

 Todos os casos notificados deverão ser acompanhados pelo Comitê de Crise da FPS, 

para execução de monitoramento, apoiando com orientações para o restabelecimento da 

saúde e se for o caso, o pronto retorno à normalidade das atividades acadêmicas e 

profissionais.  

 

mailto:comitecovid19@fps.edu.br
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7. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

As medidas de prevenção, em razão a pandemia, são essenciais e, inclusive, foram obtidas 

junto ao Ministério da Saúde, cujo principal papel é garantir que o bem maior seja preservado 

A FPS, buscará constantemente cumprir o seu dever social perante a coletividade de seus 

estudantes e colaboradores, bem como com o cuidado devido aos mesmos.  

As medidas de prevenção do Ministério da Saúde que devem ser seguidas e reforçadas são:  

 

8. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19 DURANTE O 

RETORNO PRESENCIAL GRADUAL DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E 

LABORAIS: 

 

Medidas Coletivas: 

 

 Organizar as equipes para trabalhar de forma escalonada, c om medida de 

distanciamento social; 

 Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do 

ambiente; 

 Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à 

COVID-19; 

 Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e  dos equipamentos de 

uso individual; 

 Considerar o trabalho remoto aos colaboradores do grupo de risco;  

 Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas 

de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19, devem receber 

atenção especial, priorizando-se sua permanência na residência em 

teletrabalho ou trabalho remoto ou, ainda, em atividade ou local que reduza o 

contato com outros trabalhadores e o público, quando possível;  

 Para os trabalhadores do grupo de risco, não sendo poss ível a permanência na 

residência ou trabalho remoto, deve ser priorizado trabalho em local arejado e 

higienizado ao fim de cada turno de trabalho, observadas a importância 

quanto ao uso de equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros 

equipamentos de proteção; 
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 Garantir medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns 

da organização, a exemplo de refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de 

descanso; 

 Recomendar aos colaboradores e estudantes que entrem em contato com as 

coordenações dos cursos ou gestores imediatos que em seguida notificarão o 

comitê de crise da FPS em caso de qualquer sintoma da COVID - 19;  

  Identificar colaboradores idosos e com imunodepressão (pacientes em 

quimioterapia, crônicos renais, doenças pulmonares, diabetes e tc.) para 

afastamento das áreas de risco e outros cuidados adicionais, com todo o 

cuidado de confidencialidade médica;  

 A FPS deve distribuir os colaboradores em diferentes horários nos locais de 

refeição; 

 Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a 

realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro 

presencial, optar por ambientes bem ventilados.  

 

Medidas Individuais: 

 

 Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a 

cobrir a boca e o nariz; 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e 

espirros; 

 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%; evitar 

cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;  

 Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre você 

e outra pessoa; 

 Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e 

relógios; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de 

escritórios, livros e afins; 

O colaborador que apresentar os sintomas do coronavírus não deve 

comparecer ao trabalho (caso esteja em regime presencial) e deve comunicar 

prontamente ao gestor imediato;  

 



11 

 

 O gestor deve orientá-lo a:  

• Manter-se em sua residência; evitar contato com outros colaboradores;  

• O colaborador que estiver no ambiente de trabalho e apresentar sintomas, deve ser 

dispensado e orientado a buscar uma unidade básica de saúde e seguir as recomendações 

do ministério da saúde.  

 

9. CENÁRIOS (RECOMENDAÇÕES) PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES COM 

SEGURANÇA, RECOMENDA-SE À INSTITUIÇÃO DE ENSINO GARANTIR: 

 

 A aferição da temperatura de docentes, estudantes e colaboradores, na entrada da 

Instituição; 

 A disponibilização de termômetro, álcool 70% e álcool em gel 70% para cada unidade 

(administrativa e de ensino); 

 A limpeza periódica em locais utilizados com maior fluxo de pessoas; 

 A limpeza intensiva de banheiros e salas de aula; 

 

9.1. ÁREAS COMUNS (ESTACIONAMENTOS, VIAS DE ACESSO INTERNO, 

ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO, BIBLIOTECA, RESTAURANTE, ÁREA DE 

CONVIVÊNCIA E, ETC.): 

 

 Utilizar máscaras; 

 Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e 

meio); 

 Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas); 

 Manter a limpeza de móveis, superfícies e utensílios; 

 Escalonar o acesso de estudantes ao refeitório e praças de alimentação.  

 

9.2. SALAS DE TUTORIA, EXPOSIÇÃO E AUDITÓRIOS: 

 

 Utilizar máscaras; 

 Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e 

meio); entre mesas e cadeiras; 

 Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas); 

 Manter a limpeza das salas e auditórios a cada troca de turma. 



12 

 

 

9.3. LABORATÓRIOS: 

 

 Utilizar, obrigatoriamente, máscara e touca descartável, cobrindo todo cabelo e orelha, 

sem uso de adornos; 

 Utilizar, obrigatoriamente, EPIs máscara, (touca/quando necessário) antes de entrar no 

laboratório; 

 Não manusear celulares e bolsas dentro dos laboratórios; 

 Manter os ambientes ventilados (janelas abertas); 

 Manter o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e 

meio); 

 Disponibilizar álcool em gel 70% no interior de alguns laboratórios; 

 Manter a limpeza e desinfecção do ambiente ao final de cada atividade.  
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9.4. CENÁRIOS DE PRÁTICA (SAÚDE, ENGENHARIA, BIOLOGIA, ETC): 

 

 Assegurar condições adequadas de supervisão ou preceptoria; 

 Utilizar máscaras; 

 Utilizar EPIs, obrigatoriamente, de acordo com a especificidade da atividade; 

 Manter-se em ambientes ventilados; 

 Manter o distanciamento de 1,5m (um metro e meio); 

 Evitar o compartilhamento de equipamentos e ferramentas; 

 Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos e maquinários coletivos após a 

utilização por usuário. 

 

9.5. CRITÉRIOS PARA RETOMADA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS: 

 

 Transporte Coletivo - Recomendações para os passageiros: 

 Utilizar máscaras; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção e casos de tosse e espirros; 

 Evitar o contato com as superfícies do veículo, como por exemplo, pega-mãos, 

corrimãos, barras de apoio, catracas e leitores de bilhetes/cartões; 

 Durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma boa ventilação no interior do 

veículo, preferencialmente, com ventilação natural; 

 Se possível, utilizar o transporte público em horários com menor fluxo de passageiros. 

 

9.6. GESTÃO DE PESSOAS (quem não poderá voltar em quaisquer dos grupos 

dentro da comunidade): 

 

 Recomenda-se atuação integrada com setor de RH e serviço de segurança; 

 No caso de estudantes de grupo de risco, o mesmo deverá comunicar a coordenação do 

seu curso e a mesma buscará estratégias para reposição das atividades. 
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9.7. CONSIDERAR ATIVIDADES LABORAIS OU DE ENSINO REMOTO PARA 

OS DOCENTES, COLABORADORES E ESTUDANTES QUE ESTIVEREM 

NAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 

 

 Acima de 60 anos de idade; 

 Portadores doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, 

doenças pulmonares, diabetes, 

 Deficiência imunológica e obesidade mórbida); 

 Tratamento com imunossupressores ou oncológico; 

 Gestantes e lactantes; 

 Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de 

diagnóstico de infecção por COVID-19, ou de vulneráveis. 

 

10. MONITORAMENTO APÓS RETORNO: 

 

O retorno das atividades não significa o relaxamento do risco de adoecimento pela COVID-

19, portanto, justifica-se a manutenção de vigilância e monitoramento de risco, ao menos até 

dezembro de 2020; pois enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de importância 

Nacional (ESPIN), há risco de adoecimento e novos surtos; 

Caso alguém apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para 

respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato ou 

paladar, a pessoa deve comunicar imediatamente a coordenação de Curso, gestor imediato que 

em seguida notificaram o comitê de crise Instituição; 
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11. COMUNICAÇÃO 

 

Continuar disseminando peças de comunicação institucional voltadas a prevenção e combate 

ao covid 19, bem como à retomada das atividades acadêmicas e laborais presenciais, 

ressaltando as principais medidas e cuidados necessários; 

Continuar possibilitando que a comunidade acadêmica tenha acesso à informação em todo o 

campus da Instituição; 

Permanecer reforçando as orientações sobre o uso correto de máscaras e medidas de 

prevenção ao contágio. 

 

12. COLABORADORES EM REGIME DE TELE TRABALHO 

 

Os colaboradores orientados a ficar em suas residências e que estiverem em condições de 

trabalho deverão realizar Teletrabalho, de acordo com a orientação do gestor imediato, com 

exceção das seguintes situações:  

• Não tenha condições clínicas e, para tanto, deverá entrar em contato com o gestor direto;  

• O tempo de afastamento do ambiente de trabalho para casos suspeitos e contatos é de 14 

dias. Durante este período o comitê de crise da faculdade estará monitorando a evolução 

do quadro do colaborador e prestando as devidas orientações. Caso o colaborador realize o 

exame e o resultado seja negativo para o coronavírus, deverá encaminhar o comprovante 

ao gestor e retornar normalmente ao expediente de trabalho – Teletrabalho.  

 

13. CASOS CONFIRMADOS 

 

• Se algum estudante ou colaborador realizar o exame clínico e for constatada a presença do 

coronavírus, deverá comunicar à coordenação de curso ou ao gestor imediato, que 

notificará o COMITÊ DE CRISE DA FPS.  

• O estudante e colaborador deverão seguir os protocolos de tratamento conforme 

orientação médica externa e tomar todas as precauções necessárias para não ampliar a 

contaminação para familiares e demais colaboradores da FPS.  

• Todos os estudantes e colaboradores que mantiveram contato próximo com a pessoa 

infectada (ou seja, de menos de menos de 2 metros), por mais de 15 minutos, devem ser 

direcionados a suas residências e seguir o mesmo protocolo dos “Casos Suspeitos de 

Contaminação”; 
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• O local das atividades acadêmicas e local de trabalho de todos os envolvidos deverá ser 

limpo e esterilizado com as devidas proteções contra contaminação.  

 

14. AÇÕES PRESENCIAIS NA FPS DURANTE A PANDEMIA 

 

Até que estejamos com o funcionamento total presencial das atividades acadêmicas e laborais, 

todos os setores e seus respectivos gestores da FPS, que durante a pandemia apresentarem a 

necessidade de realizar qualquer ação presencial no campus, deverá entrar em contato com o 

comitê de crise da FPS para que conjuntamente construam estratégias e/ou compartilhem um 

plano de ação onde seja mostrado a segurança e conformidade de todas as medidas adotadas 

tendo como parâmetro este protocolo de biossegurança ao covid 19. 

 

 

14.1. NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE 

 

Para acessar as normas de funcionamento do restaurante, clique aqui: 

 

14.2 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 

Para acessar as normas de funcionamento da Biblioteca, clique aqui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fps.edu.br/uploads/downloadsuploads/fps-restaurante-comunicado-medidas-sanitarias-e-de-higiene-jul2020-1.pdf
informacoes-aos-estudantes-sobre-atendimento-da-biblioteca1.pdf
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