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1 INTRODUÇÃO 1 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, em 30 de janeiro de 2020,  o surto 2 

de COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus (SARS- Cov-2), como  Emergência 3 

de Saúde Pública de Importância Internacional. Pouco tempo depois, em 11 de março de 2020, 4 

a COVID-19 foi caracterizada como pandemia1, gerando uma grave crise sanitária no mundo. 5 

 A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em 17 de março de 2020, 6 

consonante com as medidas de prevenção da  COVID-19 decretadas pelo Governo do Estado 7 

da Bahia, determinou a  suspensão das atividades presenciais nos cursos de graduação e pós-8 

graduação. Seis dias após, devido ao agravamento da pandemia, essa decisão se estendeu 9 

também às atividades administrativas.  10 

 Tendo em vista a permanência do estado de pandemia, foi instituída a Comissão de 11 

Biossegurança do Curso de Farmácia (CBFAR) pelo Departamento de Saúde da UEFS, através 12 

da Portaria nº 18 de 5 de agosto de 2020, para a elaboração do Protocolo de Biossegurança do 13 

Curso de Farmácia, que sinaliza as condições necessárias para um retorno seguro das atividades 14 

presenciais. 15 

 Desde o início da pandemia até 19 de agosto de 2020, foram registrados no mundo 16 

22.504.386 casos de COVID-19, com 789.623 óbitos, sendo que 3.501.975 casos e 111.100 17 

óbitos ocorreram no Brasil. Na Bahia, até 20 de agosto de 2020, foram contabilizados 228.596 18 

casos e 4.685 óbitos. Especificamente em Feira de Santana, município onde está situada a 19 

UEFS, o número de casos e óbitos foram, respectivamente, 10.199 e 173 2.  20 

 De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo país com maior número de 21 

casos confirmados de COVID-19 e o que apresenta maior número de pacientes recuperados. 22 

Dados da semana epidemiológica, referente ao período de 9 a 15 de agosto de 2020, apontaram 23 

uma estabilização da pandemia3. Porém, cabe ressaltar, que esses números são dinâmicos e 24 

precisam ser analisados diariamente.  25 

 Ainda que esteja ocorrendo uma aparente estabilização da pandemia, o número de casos 26 

e óbitos continua em patamares muito elevados, o que ratifica a necessidade de manutenção das 27 

medidas de prevenção já instaladas, mas também, de fazer um planejamento prévio de 28 

enfrentamento da COVID-19 para uma futura retomada das atividades acadêmicas. 29 

 O conhecimento sobre essa doença está em construção. Entretanto, as informações 30 

disponibilizadas em estudos científicos baseados em evidências, diretrizes de sociedades e 31 

entidades científicas, órgãos sanitários e governamentais, permitem a formulação de condutas 32 

de biossegurança para o retorno das atividades no sistema educacional, assegurando a 33 

minimização do risco biológico da COVID-19. Todavia é importante enfatizar que, essas 34 
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condutas devem ser constantemente revisadas e atualizadas, pois o cenário epidemiológico e 35 

novas informações sobre SARS-Cov-2 podem exigir novos rumos. 36 

 Considerando o exposto, este documento apresenta o Protocolo de Biossegurança do 37 

Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana, em que são propostas 38 

recomendações para prevenir, mitigar e controlar a COVID-19, a fim de proporcionar um 39 

ambiente seguro para quando for autorizado o retorno das atividades presenciais, ainda sem 40 

data prevista. 41 

 42 

2 OBJETIVOS 43 

 Recomendar as medidas de biossegurança contra COVID-19, em consonância com as 44 

orientações sanitárias e normas legais pertinentes, para evitar e reduzir o risco de transmissão e 45 

propagação do novo coronavírus, garantindo aos discentes, docentes e funcionários, inclusive 46 

os terceirizados, um retorno seguro às atividades presenciais realizadas no Curso de Farmácia. 47 

 48 

3 NOVO CORONAVÍRUS  49 

3.1 SARS-Cov-2 50 

 Coronaviridae é uma grande e conhecida família de vírus (coronavírus-Cov), com 51 

circulação no Brasil e em outros países há tempos, que causam desde resfriado comum a 52 

pneumonia severa. Porém, em dezembro de 2019, foi identificado um novo coronavírus (SARS-53 

Cov-2), em Wuhan na China, que rapidamente se espalhou pelo mundo4. Por ser um vírus 54 

descoberto recentemente, mais estudos são necessários para aprofundar o conhecimento sobre 55 

esse microrganismo, mas algumas características já foram definidas. 56 

3.2 COVID-19 57 

 O SARS-Cov-2 é o agente causador da COVID-19, nome dado à doença infecciosa 58 

respiratória, em que o paciente pode apresentar sintomas leves, moderados ou graves. As 59 

manifestações clínicas mais frequentes são tosse, febre e falta de ar. No entanto, outros sintomas 60 

não específicos ou atípicos podem ocorrer, como dor de garganta, cefaleia, calafrios, diarreia, 61 

diminuição ou perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrintestinais, cansaço, 62 

diminuição do apetite e mialgia. Por outro lado, algumas pessoas contaminadas não 63 

desenvolvem a doença, permanecendo assintomáticas, mas continuam sendo potenciais 64 

transmissores do vírus1 ,4, 5.  65 
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3.3 Período e Incubação e Transmissibilidade 66 

 O período de incubação, tempo entre a exposição ao vírus e o surgimento dos sintomas 67 

da doença (COVID-19), gira em torno de cinco a seis dias, mas também pode variar de um a 68 

14 dias1, 5. Para diminuir o risco de propagação do novo coronavírus, é importante que pessoas 69 

com suspeita ou confirmação de Covid-19 e os contactantes de casos confirmados sejam 70 

afastados das suas atividades laborais presenciais, bem como, do convívio social.  71 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Nota Técnica 72 

07/20205, em concordância com as recomendações do Centers for Disease Control and 73 

Prevention (CDC)6, divulgou orientações sobre o tempo de isolamento social, baseadas em 74 

evidências científicas mais recentes. Pessoas com COVID-19, na forma leve a moderada, 75 

podem transmitir o vírus não mais que 10 dias após o início dos sintomas. Em pessoas com a 76 

doença na forma grave a crítica ou imunocomprometidas, o período de transmissão do vírus 77 

não passa de 20 dias após o início dos sintomas5, 6. O Quadro 1 mostra o tempo de confinamento 78 

de acordo com a sintomatologia e  imunossupressão do paciente.  79 

 80 

Quadro 1. Tempo de confinamento de pacientes diagnosticados com COVID-19 81 

Pacientes assintomáticos não gravemente 

imunossuprimidos 

10 dias após a data do primeiro teste RT-

PCR em tempo real positivo. 

Pacientes assintomáticos e gravemente 

imunossuprimidos 

Pelo menos 20 dias desde o primeiro teste 

RT-PCR em tempo real positivo. 

Pacientes com quadro leve a moderado, 

não gravemente imunossuprimidos 

Pelo menos 10 dias desde o início dos 

sintomas e, pelo menos, 24 horas sem 

febre (sem uso de antitérmicos) e melhora 

dos sintomas. 

Pacientes com quadro grave/crítico OU 

gravemente imunossuprimidos 

Pelo menos 20 dias desde o início dos 

sintomas e, pelo menos, 24 horas sem 

febre (sem uso de antitérmicos) e melhora 

dos sintomas. 

Fonte: (ANVISA, 2020)5 82 

  83 

 Vale destacar, que o RNA detectável de SARS-Cov-2 pode ser encontrado em amostras 84 

respiratórias superiores de pacientes recuperados por até 12 semanas após o início dos sintomas, 85 

porém em concentrações consideravelmente baixas, em que a infecção é improvável. Essa 86 

situação, observada em adultos, ratifica a utilização de uma estratégia baseada em sintomas, ao 87 

invés de testes laboratoriais, para determinar o fim do confinamento. Assim, evita-se que 88 

pessoas que não estejam mais em período de contagiosidade, fiquem afastadas de suas 89 

atividades e convívio social por mais tempo que o necessário5. 90 
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 A transmissão do SARS-Cov-2 ocorre de forma direta de uma pessoa para outra, através 91 

de gotículas de saliva, aperto de mãos, espirro, tosse, secreção, ou de forma indireta, por contato 92 

com objetos ou superfícies contaminadas, que através das mãos, podem permitir a entrada do 93 

vírus no organismo pela boca, nariz ou olhos4.  94 

 As medidas de proteção isoladas não são suficientes para reduzir ou interromper a 95 

transmissibilidade do vírus, sendo necessário a adoção de um conjunto de medidas para 96 

minimizar o impacto da pandemia7, como higienizar mãos, mobiliário, equipamentos e 97 

ambiente, usar máscara, manter o distanciamento, dentre outras. 98 

 99 

4 GRUPO DE RISCO 100 

 O novo coronavírus pode contaminar qualquer pessoa, independente de etnia, idade, 101 

condição social, nível de instrução e outras características. As pessoas que fazem parte do grupo 102 

de risco da COVID-19 precisam de atenção especial, pois são mais vulneráveis à forma grave 103 

da doença. Considerando as informações descritas na literatura 1, 5, 7, 8, 9, o grupo de risco é 104 

composto por pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e as que apresentam condições 105 

clínicas de risco para complicações da infecção, tais como: diabetes, doenças cardíacas, doenças 106 

pulmonares, hipertensão, obesidade, doenças renal crônica, gestantes, puérperas, lactantes e 107 

gestantes de alto risco, imunossupressão (pacientes em quimioterapia antineoplásica, infectados 108 

por HIV, em uso de corticoides (dose >20mg prednisona ou equivalente, duração >14 dias). 109 

 Para os integrantes do grupo de risco deve ser priorizada a permanência no domicílio, 110 

desenvolvendo atividade laboral remotamente ou de modo que seja reduzido seu contato com 111 

outras pessoas, quando possível. Essa recomendação se aplica também aos responsáveis pelo 112 

cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por 113 

COVID-19, desde que residam no mesmo local9. 114 

 115 

 116 

5 AFERIÇÃO DA TEMPERATURA 117 

 Esse procedimento, tão importante quanto outros procedimentos coletivos mencionados 118 

anteriormente, deve fazer parte das medidas de enfrentamento da pandemia. As condutas de 119 

aferição de temperatura para detectar casos suspeitos de COVID 19, devem respeitar  as normas 120 

estabelecidas em protocolo específico, elaborado pelo Grupo de Trabalho da Administração 121 

Superior da UEFS (GT/UEFS), para o qual recomenda-se a abordagem dos seguintes pontos: 122 
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• Indicação do responsável pela aferição da temperatura; 123 

• Local onde será realizada a aferição; 124 

• Frequência de aferição da temperatura; 125 

• Instrumento utilizado na aferição da temperatura corporal, de modo que evite o contato 126 

físico (medição à distância). 127 

 O procedimento padrão é aferir a temperatura a cada momento de início de uma aula, 128 

reunião e outros encontros. Todo cuidado para conseguir uma aferição correta, está diretamente 129 

ligado ao manuseio do termômetro e sua higienização10. Como não há unanimidade quanto ao 130 

valor da temperatura corporal a ser considerado na proibição do acesso das pessoas nos recintos, 131 

>37,5ºC 11 ou  > 37,8ºC 12,  deve ser seguido o valor estipulado pelo GT/UEFS.  132 

 Medir a temperatura não deve ser uma ação isolada, mas sim, realizada em conjunto 133 

com estratégias de rastreio de casos e contatos, visto que o contágio pode ocorrer antes da 134 

manifestação de sinais e sintomas, bem como, através de portadores assintomáticos13. 135 

 136 

 137 

6  ENCAMINHAMENTO DE CASOS SUSPEITOS 138 

 O monitoramento de casos suspeitos é imprescindível, a fim de tornar o ambiente seguro 139 

para seus frequentadores. Entende-se por caso suspeito todo indivíduo que apresente possíveis 140 

sinais e/ou sintomas da COVID-19 (quadro respiratório agudo, febre, dor de garganta, tosse, 141 

falta de ar, perda de olfato e/ou paladar, entre outros)14.  142 

 O encaminhamento dos casos suspeitos deve ser realizado de acordo com as regras 143 

definidas pelo protocolo elaborado pelo Grupo de Trabalho da Administração Superior da 144 

UEFS (GT/UEFS) que cuida desse tem juntamente com a aferição da temperatura. No entanto, 145 

tendo como referência publicações na literatura7, 14, 15, alguns pontos que devem ser observados: 146 

 147 

• Toda comunidade universitária deve conhecer o protocolo específico que informa os  148 

procedimentos necessários para encaminhamento dos casos suspeitos; 149 

• Pessoas que apresentam sinais e/ou sintomas suspeitos da COVID-19, autorreferido ou 150 

não, devem permanecer em casa para evitar o contato social;  151 

• A vigilância deverá ser rigorosa para a detecção precoce de casos e controle de surtos; 152 

• Casos suspeitos e/ou confirmados devem ser comunicados, imediatamente, à 153 

unidade/setor responsável, e afastados de suas atividades presenciais;  154 
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• A unidade/setor responsável pelo encaminhamento dos casos suspeitos e/ou 155 

confirmados deve tomar as medidas necessárias para sanitárias para mitigar o 156 

aparecimento de novos casos; 157 

• Divulgar, amplamente e de forma contínua, lista de verificação de sintomas para 158 

orientar a comunidade sobre a decisão de frequentar ou não a universidade; 159 

• Promover campanha de divulgação interna com os principais fluxos de prevenção e 160 

conduta para as pessoas que apresentarem sintomas de Covid-19 e seus contactantes.  161 

 162 

7 MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO  163 

  A higienização das mãos, ambiente, equipamentos e mobiliários são procedimentos 164 

rotineiros, mas em tempos de pandemia, tanto o procedimento em si, como o aumento de sua 165 

frequência, que devem ser enfatizados para combater a disseminação do SARS-Cov-19. 166 

7.1 Higienização das mãos  167 

 O contato das mãos entre as pessoas ou com superfícies contaminadas representa uma 168 

das formas de transmissão do SARS-CoV-2. O cumprimento de algumas medidas é necessário 169 

para reduzir o risco de transmissão e resguardar a saúde individual e coletiva.  170 

 As recomendações fornecidas pelo Ministério da Saúde, para evitar a proliferação do 171 

vírus, são fundamentadas nas medidas básicas de higiene, como lavagem adequada e frequente 172 

das mãos. Essa lavagem, prioritariamente, com água e sabão e secagem com toalhas de papel, 173 

deve ter duração média de 40 a 60 segundos e a fricção antisséptica com preparação alcoólica, 174 

de 20 a 30 segundos16, 17 (Anexo 1).  175 

 Durante a higienização deve-se esfregar as palmas e dorso das mãos, antebraços, 176 

punhos, dedos, além dos espaços interdigitais, das articulações, polpas digitais e unhas, e ainda, 177 

seguir outras orientações1, 18, 19:  178 

• Devem ser retirados os adornos (anéis, pulseiras e relógios) antes da higienização, pois 179 

esses objetos podem acumular microrganismos; 180 

• Usar sabão líquido, preferencialmente, em dispensadores tipo refil, para evitar 181 

contaminação  182 

• Na impossibilidade de lavar as mãos e na ausência de sujidade visível, as preparações 183 

alcoólicas (álcool em gel 70%) podem ser utilizadas; 184 

• Logo após ou antes do uso de uma preparação alcóolica, as mãos não devem ser 185 

higienizadas com água e sabão, para evitar ressecamento e dermatites. 186 
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• Quando higienizar as mãos com preparações alcóolicas, a secagem deve ser natural, sem 187 

o uso de papel-toalha; 188 

• Lavar as mãos: 189 

-  antes das refeições;  190 

-  após tossir ou espirrar;  191 

-  após utilização do banheiro;  192 

-  após a retirada de equipamento de proteção individual (EPIs) ou máscara de tecido; 193 

• Se tocar na máscara, deve-se higienizar as mãos imediatamente; 194 

• Ao tocar ou manusear superfícies, objetos e/ou equipamentos de uso comum, higienize 195 

as mãos;  196 

 197 

7.2 Higienização do ambiente 198 

 O vírus da COVID-19 sobrevive por até 72h em plástico e aço inoxidável, 4h em cobre, 199 

24h em papelão e por 3h em aerossóis20. No entanto, cabe destacar, que os coronavírus em geral 200 

podem persistir em superfícies inanimadas (vidro, metal, plástico) por até nove dias21, e estima-201 

se que o mesmo possa acontecer com o SARS-Cov-2. Esses resultados reafirmam a necessidade 202 

de higienização constante das superfícies para evitar a propagação da COVID-19. 203 

 Para realizar a limpeza (remoção de microrganismos, sujeiras e impurezas das 204 

superfícies) e/ou a desinfecção (uso de produtos químicos, após limpeza, para eliminação dos 205 

microrganismos em superfícies) alguns pontos precisam ser observados22:  206 

• Usar luvas para manusear os saneantes e no processo de limpeza e desinfecção; 207 

• Higienizar as mãos com água e sabão, após a retirada das luvas; 208 

• A limpeza deve ser feita com água e sabão ou outra substância detergente e na 209 

desinfecção são usados saneantes;  210 

• O piso deve primeiro ser limpo, para depois ser desinfectado; 211 

• As orientações que constam no rótulo dos produtos saneantes (tempo de contato, 212 

diluição, armazenamento, método de aplicação) devem ser seguidas para garantir sua 213 

eficácia; 214 

• Vassouras, esfregões secos, nebulizadores ou termonebulizadores, não devem ser 215 

usados, pois podem promover a suspensão de partículas contaminadas; 216 

• O álcool etílico 70% p/p (saneante) deve ser utilizado para a desinfecção de superfícies, 217 

pois a formulação em gel (antisséptico) é mais indicada para higienizar as mãos;  218 
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• Todos os saneantes devem ser regularizados pela Agência Sanitária de Vigilância 219 

Sanitária (ANVISA).  220 

 221 

 Além do álcool etílico 70%, outros saneantes podem ser utilizados para desinfectar 222 

objetos e superfícies, tais como: hipoclorito de sódio 0,1%, alvejantes contendo hipoclorito de 223 

sódio ou de cálcio 0,1%, dicloroisocianurato de sódio 1000 ppm de cloro ativo, iodopovidona 224 

1%, peróxido de hidrogênio 0,5% e ácido peracético 0,5%22. 225 

 Os compostos fenólicos também são saneantes, mas pouco recomendados, devido ao 226 

seu potencial tóxico22, assim como, cloreto de benzalcônio 0,05-0,2% e digluconato de 227 

clorexidina 0,02%, que são menos eficazes contra os vírus envelopados23. A escolha do saneante 228 

depende do ambiente e da superfície onde será aplicado (QUADRO 2).  229 

  Quadro 2- Orientações para higienização de ambientes  230 

AMBIENTE  LOCAL  PRODUTO  FREQUÊNCIA  

Salas de aulaa 

Laboratórios 

didáticos e de 

pesquisaa 

Salas 

administrativasb  

Sala de reuniõesb 

Gabinete de 

professoresc 

Banheirod 

Piso, porta, 

maçaneta, corrimão, 

interruptores, 

espelho, bancadas e 

balcões, vaso sanitário, 

válvulas de descarga, 

torneiras, lixeira, 

dispensadores 

Detergente 

(limpeza) 

  

 

Saneante 

(desinfecção)  

a) A cada troca de turmas, em 

intervalos de 30 minutos 

 

b) em cada troca de participantes 

 

c) Mínimo 1x/dia  

 

d) Mínimo 3x/dia 
 

  Fonte: (AUTOR, 2020)  231 
 232 

 Não há evidências científicas para respaldar o uso de saneantes em túneis, câmaras ou 233 

cabines para desinfecção de pessoas. Portanto essa prática é desaconselhada, visto que os 234 

saneantes são produtos aprovados para uso em objetos e superfícies, pois podem provocar danos 235 

à saúde  em seres humanos24.  236 

 Do mesmo modo, não há consenso sobre a relação custo-benefício da utilização de 237 

tapetes sanitizantes (tapetes embebidos em solução diluída de hipoclorito de sódio), que não 238 

tem seu uso proibido, mas também não é recomendado pelas autoridades sanitárias. Alguns 239 

fatores desfavoráveis a esses tapetes são23, 25:  240 

• Piso não é considerado como área  crítica de risco, pois há pouca possibilidade de 241 

contato com as mãos, olhos ou boca; 242 

• Risco de contato do saneante com a pele de pessoas que utilizem sapatos abertos;  243 



13 
 

 

• Não promove a descontaminação do dorso do sapato, mas somente do solado; 244 

• Necessidade de constante reposição do saneante no tapete, pois sua eficácia pode 245 

diminuir com o tempo e pela exposição à luz. 246 

7.3 Higienização de equipamentos 247 

 A higienização dos equipamentos eletrônicos deve ser feita, preferencialmente, com 248 

álcool isopropílico, pois dificulta a oxidação das peças, por ser menos miscível com a água que 249 

o etanol. A quantidade do produto aplicada não deve ser excessiva a ponto de molhar o 250 

equipamento, sendo suficiente utilizar um pano, lenço ou toalha embebido no álcool sobre sua 251 

superfície26.  252 

 Os equipamentos elétricos devem ser desligados antes do início da higienização, sempre 253 

que possível. Para equipamentos específicos, como cromatógrafo, espectrofotômetro, 254 

destilador e outros, a higienização deve ser realizada seguindo as orientações estabelecidas 255 

pelos respectivos fabricantes (QUADRO 3). 256 

 257 

        Quadro 3- Orientações para higienização de equipamentos 258 

        Fonte: (AUTOR, 2020) 259 

 260 

7.4 Higienização do mobiliário 261 

 O mobiliário pode ser higienizado com álcool etílico 70% ou desinfetantes de uso 262 

doméstico22. Com base em protocolo existente para instituições federais de ensino27, 263 

EQUIPAMENTOS SANEANTES RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA 
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equipamento 
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mineral 
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recomenda-se que a limpeza de mesas e cadeiras aconteça a cada término de aula ou reunião, 264 

enquanto os armários, estantes e balcões deverão ser limpos três vezes ao dia (QUADRO 4). 265 

                     266 
                 Quadro 4- Orientações para higienização do mobiliário 267 

 268 

 269 

 270 

 271 

 272 

                   273 

                 274 

                Fonte: (AUTOR, 2020) 275 

  276 

 Os funcionários que trabalham com serviços gerais devem ser treinados para exercerem, 277 

adequadamente, as tarefas relativas à limpeza e desinfecção do ambiente, mobiliários e 278 

equipamentos. Essa capacitação visa possibilitar à equipe um melhor entendimento da 279 

importância e responsabilidade de cada um nos processos para enfrentar a COVID-19. 280 

 Esclarecimentos sobre os produtos como local de aplicação, tempo de contato, 281 

frequência de uso, diluição, armazenamento, cuidados no manuseio, além das técnicas de 282 

limpeza e desinfecção, uso de equipamentos de proteção individual e coletivo e outros pontos 283 

relevantes devem ser fornecidos para toda a equipe dos serviços gerais.  284 

 285 

 286 

8 VENTILAÇÃO  287 

 Em julho de 2020, a OMS reconheceu a existência de evidências emergentes, sobre o 288 

risco de transmissão do SARS-Cov-2 pelo ar28.  Essa informação,  reforça a necessidade de 289 

medidas que assegurem a qualidade do ar nos ambientes, climatizados ou não, tais como29. 290 

• Sempre priorizar a ventilação natural, quando possível; 291 

• Manter a circulação do ar nos ambientes, permitindo sua renovação, abrindo portas e 292 

janelas; 293 

• Destravar as janelas para permitir sua abertura, mas garantir a segurança patrimonial 294 

utilizando cadeados para seu fechamento;  295 

MOBÍLIA SANEANTES RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA 

Mesa 

Cadeira Álcool etílico 70% 

ou  

Desinfetante de uso 

doméstico 

 

Funcionário da 

limpeza 

Após uso  

 

Balcão   

Armário 

Estante 

 3x/dia 
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• Para salas climatizadas, com impossibilidade de abertura das janelas, deve-se aumentar 296 

a frequência de inspeções nos equipamentos, para fins de higienização e troca de filtros; 297 

• Quando possível, realizar atividades em área aberta ou ao ar livre. 298 

 As especificidades técnicas e validação dos processos relativos à circulação, renovação 299 

e qualidade do ar devem ser determinadas pelos profissionais devidamente habitados para essa 300 

tarefa. Dente outros pontos, deve-se atentar para30: 301 

• Verificação visual do estado do equipamento para fins de limpeza; 302 

• Remoção de sujidades por métodos físicos; 303 

• Avaliar integridade e eficiência dos componentes;  304 

• Prevenir riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados;  305 

• Sistemas de climatização, que funcionem com recirculação de ar, devem ter filtro 306 

específicos e adequados para cada equipamento, com troca periódica; 307 

 A Unidade de Infraestrutura e Serviços (UNINFRA) é o setor responsável pela 308 

adequação e qualificação dos espaços na UEFS, incluindo questões relativas à climatização, 309 

com manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos. Logo, deverão ser seguidas as 310 

orientações da UNINFRA, baseadas em normas técnicas,  para garantir a qualidade do ar dos 311 

ambientes, considerando as nuances da COVID-19. 312 

 313 

9 RECOMENDAÇÕES PARA OS ESPAÇOS FÍSICOS   314 

 Qualquer medida que se adote como regra para o retorno das atividades presenciais de 315 

educação e ensino, quando ainda se convive com a ação do novo coronavírus, deve ser pautada 316 

nas orientações da OMS e normas técnicas das autoridades sanitárias nacionais, a fim de 317 

garantir a segurança da comunidade universitária (corpo técnico, discentes, docentes e 318 

funcionários, inclusive os terceirizados). 319 

 Com base em protocolos já existentes em outras instituições de ensino15, 31 , que 320 

apresentam similaridade com a UEFS, bem como, publicações de órgãos governamentais e 321 

instituições de pesquisa7, 13, 32, 33, 34, recomenda-se as seguintes condutas para os diferentes 322 

cenários abaixo relacionados:  323 

 324 

 325 

 326 
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9.1 Salas de Aula / Auditório 327 

• Uso de máscara é obrigatório;  328 

• Proibido consumir qualquer tipo de alimento ou bebida, inclusive água;  329 

• Salas estruturadas para garantir o distanciamento de, pelo menos, 1,5m entre as 330 

mesas ou carteiras (ANEXO 2); 331 

• Deve haver sinalização no piso para orientar a posição das carteiras, bem como 332 

sinalizar as carteiras indisponíveis, se estas não forem retiradas do recinto; 333 

• Na porta da sala deve haver uma placa informando o número máximo de discentes 334 

que a sala comporta; 335 

• Deixar a porta das salas de aula sempre aberta, favorecendo a  circulação do ar e 336 

evitando o uso da maçaneta;  337 

• Sistemas de climatização devem ser evitados, dando-se preferência à ventilação 338 

natural, mas quando necessário, seguir as recomendações descritas no tópico 6;  339 

• Após cada aula teórica o ambiente deve ser higienizado pela equipe de limpeza da 340 

UEFS, respeitando o intervalo de 30 minutos entre as aulas;  341 

• Na distribuição das salas, recomendar à Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA) 342 

que priorize a manutenção das turmas na mesma sala de aula, nos diferentes 343 

componentes curriculares, e que os professores migrem entre as salas; 344 

• Evitar movimentação em sala, inclusive do professor, que deve evitar circular entre 345 

as  carteiras;  346 

• Cada professor deve ter pincéis e apagador de uso pessoal, evitando o 347 

compartilhamento destes objetos;  348 

• Organizar a entrada e a saída das salas para evitar aglomerações. 349 

 350 

9.2 Laboratórios Didáticos  351 

 O Curso de Farmácia possui três laboratórios didáticos para as aulas práticas das 352 

disciplinas das áreas de Farmácia, que apresentam diferente espaço físico e disposição das 353 

bancadas, portanto, o número máximo de pessoas nesses ambientes foi calculado de modo 354 

individual.  355 

 Para otimizar a ocupação nos laboratórios didáticos, excepcionalmente, foi considerado 356 

o distanciamento de um metro (1,0m), tendo em vista que a colocação de barreira física 357 

(divisórias de acrílico, acetato, polipropileno ou similar) nas bancadas, o uso obrigatório de 358 
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máscara e do protetor facial fornecem proteção adequada para a realização das atividades 359 

práticas. 360 

  Foram realizadas medições in loco para avaliar a ocupação máxima nesses espaços, 361 

porém, uma análise técnica por arquiteto ou engenheiro da Unidade de Infraestrutura 362 

(UNINFRA) certamente, contribuirá no aperfeiçoamento da proposta apresentada.  363 

 No Laboratório de Farmacotécnica, com área total de 24,52 m2, levando em conta a 364 

disposição das bancadas e as medidas do espaço, concluiu-se que sua ocupação máxima deve 365 

ser de seis (6) discentes e um (1) docente, sendo que o mesmo vale para a sala de apoio didático, 366 

anexada a esse laboratório (APÊNDICE A). 367 

 Utilizando os mesmos critérios de avaliação citados anteriormente, recomenda-se  a 368 

ocupação máxima de seis (6) discentes e um (1) docente no Laboratório de Toxicologia, com 369 

área total de 29,49 m2 e oito (8) discentes e um (1) docente no Laboratório Central, que tem 370 

área total de 60,52m2 (APÊNDICE B).  371 

 As orientações abaixo relacionadas devem ser adotadas em todos os laboratórios 372 

citados: 373 

• Ao entrar no ambiente deve-se higienizar as mãos com álcool gel 70%; 374 

• Utilizar, obrigatoriamente, jaleco, máscara (de tecido ou descartável), luvas, pró-pé, 375 

touca descartável e protetor facial; 376 

• Não utilizar adornos (pulseiras, relógios, anéis, e outros); 377 

• Não manusear qualquer tipo de acessório pessoal dentro dos laboratórios, como 378 

bolsas ou mochilas;     379 

• Proibido consumir qualquer tipo de alimento ou bebida, inclusive água;  380 

• Os alunos devem realizar as aulas práticas utilizando kits individuais, não havendo 381 

a realização de experimentos coletivamente, 382 

• Manter os ambientes ventilados, mantendo janelas e portas abertas, quando possível; 383 

• Sistemas de climatização devem ser evitados, dando-se preferência à ventilação 384 

natural, mas quando necessário, seguir as recomendações descritas no tópico 6;  385 

• Sinalização no piso para orientar a posição na bancada e dos bancos, garantindo o 386 

distanciamento necessário;  387 

• Na porta da sala deve haver uma placa informando o número máximo de ocupantes; 388 

• Ao sair do laboratório descartar máscaras, pró-pés e toucas em lixeiras com tampa, 389 

preferencialmente, com acionamento por pedal, e higienizar as mãos com água e 390 

sabão ou álcool gel 70%; 391 
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• Os usuários do laboratório são responsáveis pela higienização de vidrarias, bancadas 392 

de trabalho, além dos equipamentos, conforme descrito no tópico 5.3;  393 

• Após cada aula prática, deve haver higienização de todo o ambiente do laboratório 394 

(pisos, maçanetas, mesas, cadeiras, bancos, armários, divisórias das bancadas) pela 395 

equipe de limpeza da UEFS, respeitando o intervalo de 30 minutos entre as aulas.  396 

9.3 Laboratórios de Pesquisa  397 

 Existem sete laboratórios de pesquisa cadastros no Curso de Farmácia, a saber: 398 

Laboratório de Quimioinformática e Avaliação Biológica, Laboratório de Toxicologia, 399 

Laboratório de Modelagem Molecular, Laboratório de Fitoquímica, Laboratório de 400 

Enzimologia, Laboratório de Bioprospecção Vegetal e Laboratório de Controle de Qualidade 401 

Microbiológica.  402 

 Assim como em qualquer ambiente da UEFS, nos laboratórios de pesquisa devem ser 403 

seguidas as recomendações básicas de higiene, uso de máscara e distanciamento. Portanto, as 404 

orientações elencadas para os laboratórios didáticos devem ser aplicadas igualmente nos  405 

laboratórios de pesquisa. 406 

 Contudo, devido às particularidades desses ambientes, cabe ao coordenador de cada 407 

laboratório determinar regras específicas e complementares, caso sejam necessárias, inclusive 408 

sobre o acesso e número de usuários por turno, para garantir o desempenho das atividades com 409 

segurança a todos. Protocolo específico está sendo elaborado pela Coordenação dos 410 

Laboratórios de Pesquisa do DSAU. 411 

9.4 Gabinetes de Professores 412 

 Para os gabinetes dos professores são recomendadas as seguintes condutas, visando o 413 

cumprimento das medidas de biossegurança:    414 

• Os professores devem evitar aglomerações ao atender as pessoas, mantendo sempre 415 

distanciamento de 1,5m e uso de máscara, mas quando possível, preferir o atendimento 416 

remoto.  417 

• A porta dos gabinetes deve permanecer aberta, evitando a necessidade do uso da 418 

maçaneta e favorecendo a circulação do ar; 419 

• Sistemas de climatização devem ser evitados, dando-se preferência à ventilação natural,  420 

mas quando necessário, seguir as recomendações descritas no tópico 6; 421 
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• Higienizar mobiliário e equipamentos com álcool etílico líquido 70% ou  produto 422 

específico para este fim, antes e depois de cada utilização; 423 

• Cada professor deve solicitar a limpeza diária de seu gabinete (pisos e maçanetas) à 424 

equipe de limpeza.  425 

9.5 Salas Administrativas 426 

 Nos ambientes administrativos, como a sala do Colegiado do Curso de Farmácia e salas 427 

de reuniões, devem ser priorizadas as atividades remotas, evitando aglomerações. No entanto, 428 

quando atividades presenciais forem realizadas nesses ambientes, deve-se limitar o  número de 429 

participante e o tempo dos encontros. No Colegiado aconselha-se que o atendimento dos 430 

discentes seja feito de forma individual e, se possível, com agendamento. 431 

 Ainda sobre reuniões presenciais, é preciso seguir as recomendações de distanciamento, 432 

higienização das mãos ao entrar e sair do recinto e uso de máscara, dentre outras já citadas. 433 

Ademais, esses ambientes devem ser limpos, periodicamente pela equipe de limpeza, que deve 434 

ser requisita pelos responsáveis das salas. 435 

 436 

 437 

10 CAMPOS DE ESTÁGIO  438 

 Nos campos de estágio de graduação do Curso de Farmácia que, atualmente, ocorrem 439 

fora do campus da UEFS, os alunos devem seguir as recomendações básicas de segurança, tais 440 

como usar máscaras e higienizar as mãos ao entrar, durante e ao sair dos locais onde exercem 441 

suas atividades, além de manter o distanciamento. 442 

 O coordenador e os supervisores de estágio não têm ingerência nas empresas 443 

concedentes, contudo, devem observar se as medidas de biossegurança para prevenção da 444 

COVID-19 estão sendo garantidas pelas mesmas, a fim de preservar a saúde de todos.  445 

 Ademais, se durante o acompanhamento dos discentes em suas atividades no campo for 446 

detectado alguma intercorrência, os docentes devem contactar as empresa para os devidos 447 

ajustes. As atividades de estágio foram suspensas e seu retorno depende de autorização da 448 

universidade, mas também da unidade concedente, em ambos os casos não há data prevista. 449 

 450 

11 EXTENSÃO  451 

 Com base nas diretrizes do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 452 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF)27 e na Cartilha de Biossegurança do 453 
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Ministério da Saúde13 propõem-se, mediante a pandemia de COVID-19 em curso, que as 454 

atividades de projetos ou programas de extensão ocorram, preferencialmente, de forma remota 455 

e utilizando recursos e ferramentas digitais. A seguir são apresentadas algumas sugestões para 456 

as atividades extensionistas: 457 

• Priorizar ações de extensão referentes ao combate da COVID-19 e atendimento de 458 

públicos vulneráveis;  459 

• Desenvolver ações que minimizem os impactos causados pela pandemia nas 460 

comunidades locais; 461 

• Incentivar a produção de materiais educativos para divulgação digital;  462 

• Realizar curso de extensão à distância; 463 

• Ações de extensão que costumam ser realizadas de forma presencial, no campus da 464 

UEFS ou em alguma comunidade devem ser suspensas e/ou substituídas por atividades 465 

que possam ser divulgadas de forma digital;  466 

• Nos casos em que as ações extensionistas não possam ser suspensas, verificar  o 467 

cumprimento das medidas de biossegurança no local onde as mesmas ocorrem, para 468 

minimizar risco de contágio pelo novo coronavírus; 469 

• Os discentes devem seguir as orientações básicas desse protocolo, quanto ao 470 

distanciamento, higienização das mãos, uso obrigatório de máscaras, medidas 471 

comportamentais e outras.   472 

• O uso de protetor facial é fortemente recomendado para ações que exijam contato com 473 

as pessoas em uma distância inferior a 1,5m; 474 

• Na necessidade de docentes ou discentes estarem presentes em salas de programas de 475 

extensão, deve ser feito um escalonamento (rodízio) para evitar aglomeração e, ao final 476 

do seu uso, o ambiente deve ser higienizado.  477 

 478 

12 FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA 479 

 Fruto da parceria entre a UEFS e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, a Farmácia 480 

Universitária visa dispensar medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica 481 

e oferecer serviços farmacêuticos. O atendimento está voltado para a comunidade acadêmica 482 

(discentes, docentes, funcionários, servidores, pacientes da Clínica Odontológica, Programa 483 

Universidade Aberta à Terceira Idade -UATI, dentre outros), o que gera um grande fluxo 484 

de pessoas e reforça a adoção de medidas de segurança. 485 
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 A Farmácia Universitária se configura como um estabelecimento de saúde, cujas 486 

funções envolvem contato direto com as pessoas. Portanto, diante da atual pandemia, cuidados 487 

adicionais são necessários para proporcionar segurança ao farmacêutico, colaboradores, 488 

discentes, além do público atendido em suas dependências.  489 

 Tendo em vista as orientações do Conselho Federal de Farmácia35, do Ministério da 490 

Saúde36 e da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias- Abrafarma37, as 491 

seguintes recomendações devem ser adotadas na Farmácia Universitária, quando suas 492 

atividades forem iniciadas:   493 

• Pessoas do grupo de risco devem ser afastadas das atividades presenciais; 494 

• A equipe deve estar com o calendário de vacinação atualizado, incluindo H1N1; 495 

• Demarcar o piso interno, com fita de alta adesão, definindo a distância cliente/cliente e 496 

cliente/balcão de atendimento, que deve ser de 1,5m, sendo obrigatório o uso de máscara 497 

(FIGURA 1); 498 

• No atendimento feito em “boxes” individuais deve haver uma divisória nos mesmos; 499 

• Demarcar o piso externo (calçada) da Farmácia Universitária para fins de organização 500 

de filas, mantendo distância mínima de 1,5m, sendo obrigatório o uso de máscara; 501 

 502 

Figura 1- Demarcação do espaço interno da Farmácia 503 

 504 

 505 

 506 

 507 

 508 

 509 

 510 

 511 

 512 

 513 

 514 

 515 

 516 

 517 

Fonte: (CFF, 2020)35 adaptado 518 
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• Colocar dispensadores de álcool gel 70% na entrada e no interior da Farmácia 519 

Universitária; 520 

• Estabelecer o número máximo de pessoas dentro da Farmácia Universitária ao mesmo 521 

tempo, considerando a metragem de sua área física, a fim de evitar aglomeração; 522 

• Minimizar, quando possível, o tempo de atendimento de cada usuário, diminuindo sua 523 

permanência no interior da Farmácia Universitária; 524 

• A equipe deve estar devidamente paramentada com gorro, luva, máscara, óculos de 525 

proteção ou protetor facial e jaleco; 526 

• Lixeiras com tampa, acionamento por pedal e identificadas, devem ser disponibilizadas 527 

no interior da Farmácia Universitária, para o descarte de  máscaras, lenços e outros 528 

descartáveis potencialmente contaminados por usuários durante o atendimento; 529 

• Para o descarte dos resíduos deve-se seguir o que determina o Plano de Gerenciamento 530 

de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) da Farmácia Universitária; 531 

• Higienizar as mãos com água e sabão líquido ou álcool gel 70% nos cinco momentos 532 

preconizados pela Organização Mundial da Saúde: a) antes do contato com o paciente; 533 

b) antes da realização de procedimento; c) após risco de exposição a fluidos biológicos; 534 

d) após contato com o paciente; e) após contato com áreas próximas ao paciente; 535 

• Manter o ambiente ventilado mantendo portas e janelas abertas ou ligar ventilador 536 

mecânico por 30 minutos, duas vezes ao dia, para promover a circulação do ar;    537 

• Caso seja indispensável o uso de ar condicionado, a limpeza dos filtros deverá ser feita 538 

com maior frequência; 539 

• A cada duas horas, ou sempre que preciso, telefones, computadores, teclados, mouses, 540 

balança, mesas, cadeiras, corrimões, balcões, mesas e maçanetas devem ser 541 

desinfectados com álcool  70%; 542 

• Após cada atendimento, instrumentos clínicos, como termômetros, estetoscópios, 543 

glicosímetros, aparelho de pressão, balança, entre outros, devem ser desinfectados com 544 

álcool 70%; 545 

• Piso, banheiros, refrigeradores, armários, equipamentos de ar condicionado devem ser 546 

desinfectados com saneante contendo cloro ativo e/ou solução de hipoclorito de sódio 547 

0,1 a 0,5% , no mínimo duas vezes ao dia. No caso dos equipamentos, devem ser 548 

seguidas as orientações do fabricante; 549 

• Não utilizar produtos à base de clorexidina ou cloreto de benzalcônio para a desinfecção, 550 

pois estes não são efetivos contra o SARS-CoV-2; 551 
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• Equipe da Farmácia Universitária e clientes devem adotar etiqueta respiratória, ou seja, 552 

cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou lenço de papel quando tossir ou 553 

espirrar, depois  jogar o lenço no lixo e higienizar as mãos;   554 

• Manter cartaz com orientações sobre prevenção da COVID-19, em local visível; 555 

• Para fins de dispensação dos medicamentos durante a pandemia (validade das receitas, 556 

quantidade máxima de medicamentos, receitais digitais e outros temas relacionados) 557 

devem ser acatadas as determinações vigentes das autoridades sanitárias que 558 

regulamentam essas questões. 559 

 560 

13 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 561 

 No ano de 2020 foram aprovadas, pelo Ministério da Educação, as Residências 562 

Multiprofissionais em Saúde da Família (RMSF) e em Urgência e Emergência (RMUE) da 563 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), cada uma com duas vagas para 564 

farmacêuticos. 565 

 As atividades da RMSF já estão em andamento em unidades de saúde do município de 566 

Santo Estevão, enquanto as práticas de Urgência e Emergência acontecerão, a partir de 567 

março/2021, nas dependências do Hospital Geral Clériston Andrade. 568 

 Medidas de biossegurança já são utilizadas rotineiramente entre os profissionais de 569 

saúde, mas, levando em conta a situação pandêmica atual, algumas medidas adicionais são 570 

necessárias para minimizar o risco de contaminação pelo SARS-Cov-2. Porém, as condutas 571 

básicas de higienização das mãos, distanciamento, etiqueta respiratória, dentre outras, já 572 

instituídas para cada indivíduo, devem também ser cumpridas pelos (as) residentes.  573 

 Cabe aos responsáveis pela Residência Multiprofissional verificar se a unidade 574 

concedente (unidades de saúde e hospital) oferece as medidas de biossegurança necessárias para 575 

garantir a segurança dos residentes, coordenadores, preceptores e tutores. Em relação a essas 576 

medidas, enquanto durar a pandemia, o Conselho Nacional de Saúde38 apresenta algumas 577 

recomendações para os programas de residência em área profissional da saúde (uni ou 578 

multiprofissionais): 579 

• Atividades teóricas (aulas, reuniões, eventos acadêmicos, científicos, culturais, 580 

apresentações públicas de trabalhos acadêmicos, conferências e similares) devem ser 581 

realizados de modo remoto, através de videoconferência ou outro recurso tecnológico; 582 
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• Os (as) residentes deverão respeitar e cumprir todas as normas de proteção contra risco, 583 

determinadas pelas unidades concedentes (unidades de saúde, hospital); 584 

• Os residentes devem ter garantido os equipamentos de proteção individual (EPI) 585 

necessários para o desenvolvimento de suas atividades no campo da prática (luva, gorro, 586 

máscara, protetor facial ou óculos de proteção e avental); 587 

• Monitorar, constantemente, os residentes que prestam atendimento direto a pacientes 588 

com suspeita ou confirmado para COVID-19. Em caso de uma possível contaminação, 589 

o(a) residente deverá ser afastado imediatamente; 590 

• Residentes pertencentes ao grupo de risco devem ser afastados das atividades práticas, 591 

conforme determinação das autoridades sanitárias vigentes; 592 

• Residentes em saúde que voltaram de viagem ao exterior devem cumprir o isolamento 593 

previsto pelo plano de contingenciamento da cidade; 594 

• Deve ser feita atualização sistemática sobre formas de contágio, plano de contingência 595 

local, uso adequado e racional de EPIs, visto que as informações sobre SARS-Cov-2 e 596 

COVID-19 são dinâmicas;  597 

 Além disso, também deve haver distribuição adequada dos (as) residentes nos locais 598 

onde irão desempenhar suas atividades, de modo a evitar o excesso de pessoas nos campos de 599 

prática. 600 

 601 

 602 

14 MEDIDAS COMPORTAMENTAIS  603 

 Algumas medidas são individuais, porém têm impacto na coletividade e são 604 

imprescindíveis para conter o avanço da pandemia. As medidas comportamentais necessárias 605 

para diminuir a transmissão do novo coronavírus, dentre outras, são 11, 15, 39: 606 

• Manter o calendário vacinal atualizado, em especial, vacina contra H1N1; 607 

• Evitar tocar os olhos, nariz ou boca, principalmente, após tossir/espirrar ou após 608 

contato com superfícies, objetos e equipamentos de uso comum;   609 

• Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou proteja a face junto à dobra do 610 

cotovelo, quando não for possível utilizar lenços (etiqueta respiratória);  611 

• Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; 612 

• Evitar cumprimentos sociais (aperto de mãos, abraços e/ou beijos); 613 

• Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou preparações alcóolicas; 614 

• Respeitar a sinalização de distanciamento; 615 
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• Manter distanciamento físico mínimo de 1,5 m entre as pessoas;  616 

• Respeitar rigorosamente a capacidade de banheiros e vestiários, aguardando a sua vez 617 

do lado de fora ou procurando outro banheiro;  618 

• Carregar consigo um frasco com álcool gel 70% para uso pessoal;  619 

• Trazer  para a universidade apenas objetos necessários, evitando bolsas e mochilas 620 

grandes; 621 

• Fique em casa se não se sentir bem e, se necessário, procure atendimento médico;  622 

• Colabore com  ações de higienização de objetos e equipamentos de uso comum nas salas 623 

de aula, laboratórios e demais ambientes;  624 

• Usar máscara é uma medida obrigatória em todos os ambientes da universidade. 625 

14.1 Máscaras 626 

 As máscaras faciais de uso não-hospitalar, de tecido ou descartáveis, não fornecem total 627 

proteção contra infecções, mas reduzem sua incidência. Assim, as máscaras se configuram 628 

como importante recurso para mitigar o risco de contaminação pelo SARS-Cov-2, desde que 629 

seu uso seja combinado com outras medidas de prevenção. Para otimizar a eficácia da segurança 630 

conferida pelas mesmas, são necessários cuidados no seu manuseio, a saber15, 39, 40, 41, 42:    631 

• Higienizar as mãos antes de colocar a máscara;  632 

• Utilizar o procedimento correto para colocar e retirar a máscara (ANEXO 3)  633 

• Evitar tocar na máscara durante o uso;  634 

• Higienizar as mãos sempre que a máscara usada for tocada ou após sua remoção;  635 

• Trocar a máscara de tecido após 2 a 3 horas de uso ou quando ficar úmida, trocar por 636 

outra nova, limpa e seca;  637 

• Acondicionar máscaras de tecidos usadas, para posterior lavagem e reutilização, em um 638 

saco de papel ou plástico fechado, que deverá ser descartado posteriormente;  639 

• Ter sempre máscaras extras para as eventuais trocas;   640 

• Não reutilizar máscaras descartáveis e,  após sua remoção, descartá-las em lixeiras com 641 

tampa, de preferência, acionadas com pedal;   642 

• Não empreste ou utilize máscaras de outras pessoas. 643 

14.2 Luvas  644 

 O uso de luvas descartáveis está indicado nas atividades realizadas nos laboratórios 645 

didáticos e de pesquisa do Curso de Farmácia, ou ainda, em atividades extensionistas, quando 646 
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necessário. As luvas são de uso individual,  não podendo ser compartilhadas e, depois de serem 647 

removidas adequadamente (ANEXO 4)43, devem ser descartadas em lixeiras com tampa, 648 

preferencialmente, com acionamento por pedal. 649 

14.3 Protetor Facial 650 

  Os protetores faciais, descartáveis ou reutilizáveis, utilizados juntamente com as 651 

máscaras, estão indicados para a realização das atividades nos laboratórios didáticos e de 652 

pesquisa, pois o distanciamento nesses locais é inferior a 1,5m , e nas atividades extensionistas, 653 

se necessário.  654 

 Protetor (visor ou escudo) facial é um equipamento de proteção individual que deve 655 

cobrir o rosto de quem usa, desde a região da testa até o queixo. Além de promover uma 656 

proteção adicional contra respingos e gotículas, também serve como barreira física contra o 657 

próprio usuário, pois impede que o mesmo leve as mãos contaminadas ao rosto, sem perceber44.   658 

 Para sua reutilização é necessário que sejam limpos, com água e sabão/detergente, 659 

quando apresentarem sujidades visíveis ou desinfectados com álcool líquido a 70%, hipoclorito 660 

de sódio ou outro saneante, a depender da compatibilidade do material e orientações do 661 

fabricante45. A colocação do protetor na face exige atenção para evitar sua contaminação 662 

(ANEXO 5) e sua desinfecção deve iniciar pela face interna, seguida da externa e ao finalizar 663 

o processo, as mãos devem ser higienizadas.  664 

 665 

15 OUTRAS RECOMENDAÇÕES 666 

 667 

• Evitar a circulação de crianças e demais familiares dos membros da comunidade 668 

acadêmica nos ambientes fechados da UEFS, para reduzir possível exposição ao 669 

novo coronavírus;  670 

• As lixeiras devem ser de material liso, lavável, de cantos arredondados e com tampa, 671 

preferencialmente, com acionamento por pedal;  672 

• Estações de lavagem de mãos, dispensadores de álcool gel e lixeiras devem ser 673 

distribuídos no campus da UEFS, incluindo as áreas de circulação, salas, gabinetes e 674 

laboratórios do Curso de Farmácia; 675 

• Cada indivíduo é responsável pelo correto descarte dos materiais (máscara, luvas, 676 

protetores faciais e outros), mas a responsabilidade pela gestão de resíduos 677 

contaminados é da UEFS. 678 
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• Deve haver comunicação visual sobre as principais medidas de combate ao novo 679 

coronavírus, através de cartazes, divulgação digital, aviso no portal do estudante, no 680 

portal da UEFS e outros meios pertinentes; 681 

• Bebedouros que necessitem de aproximação da boca devem ser interditados e os que 682 

possuem torneiras, devem ter uso limitado a uma pessoa por vez e higienizados com 683 

frequência; 684 

• A testagem em massa deve ser considerada para o retorno das atividades presenciais; 685 

• Seminários, assembleias e outros encontros semelhantes devem ser realizados à 686 

distância, por via remota, para evitar aglomerações e circulação de pessoas; 687 

• Divulgação dos protocolos de biossegurança na página da UEFS. 688 

 689 

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS 690 

 691 

 Visto que o cenário pandêmico é dinâmico, medidas adicionais poderão ser adotadas 692 

futuramente ou algumas medidas estabelecidas poderão ser modificadas. Mudanças de 693 

comportamento, ajustes no desenvolvimento das atividades acadêmicas, incremento de recursos 694 

para adequação da infraestrutura, entre outros, são condições necessárias para viabilizar as 695 

propostas apresentadas e promover um retorno seguro.  696 

 Portanto, é imprescindível o engajamento de todos no cumprimento desse protocolo de 697 

biossegurança para que haja um combate efetivo da COVID-19 no Curso de Farmácia e na 698 

UEFS, como um todo. 699 

 700 

 701 

 702 

 703 

 704 

 705 

 706 

 707 

 708 

 709 

 710 
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APÊNDICE A- Disposição dos discentes e docentes no Laboratório de Farmacotécnica  e 996 

Sala de Apoio Didático (ME 63) 997 

 998 

LABORATÓRIO DE FARMACOTÉCNICA 999 

 1000 

 1001 

 1002 

SALA DE APOIO DIDÁTICO 1003 

 1004 

 1005 

 1006 

 1007 

 1008 

1009 

Fonte: (AUTOR, 2020) 
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APÊNDICE B- Disposição dos discentes e docentes no Laboratório de Toxicologia (ME 66) 1010 

e Laboratório Central (ME 64) 1011 

 1012 

 1013 

LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA 1014 

 1015 

 1016 

 1017 

LABORATÓRIO CENTRAL 1018 

 1019 

  1020 

Fonte: (AUTOR, 2020) 
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ANEXO 1 – Procedimentos para higienização das mãos 1021 
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Fonte: (OPAS/ANVISA, 2008)17 1051 
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ANEXO 2- Ordenação das carteiras na sala de aula e auditório 1052 
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Fonte: (UFMG, 2020, adaptado)31 1058 

 1059 

 1060 

 1061 

 1062 

 1063 

 1064 

 1065 

 1066 

 1067 



38 
 

 

ANEXO 3 – Procedimentos para uso de máscaras 1068 
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ANEXO 4 – Procedimento para retirada das luvas 1111 
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Fonte: (EPISAÚDE, 2020)43 
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ANEXO 5-  Procedimento para uso do protetor facial 1154 
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