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APRESENTAÇÃO 

 

Diante do cenário de pandemia do coronavírus e considerando a extrema importância de 

resguardar a segurança dos alunos, da equipe de professores, dos preceptores e dos demais 

colaboradores administrativos do UDF, a Reitoria do Centro Universitário do  Distrito Federal 

– UDF solicitou a criação do Comitê de Biossegurança do UDF (Portaria nº 67/2020), com o 

objetivo de elaborar, implementar e acompanhar     as políticas de biossegurança da Instituição. 

O presente documento disponibiliza as orientações sobre os protocolos de biossegurança a 

serem seguidos para as atividades acadêmicas desenvolvidas em sala de aula; práticas clínicas 

e estágios desenvolvidos nos laboratórios e clínicas escolas dentro do UDF; bem como nas 

áreas de lazer, de convivência e de alimentação da instituição. 

Este Protocolo informa e orienta sobre a infecção pela COVID-19, suas formas de transmissão, 

as medidas de controle, prevenção e cuidados a serem adotados pela comunidade acadêmica 

para evitar a disseminação da doença, baseados em protocolos e notas técnicas publicadas 

pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo atualizado diante do surgimento 

de novas evidências científicas e/ou epidemiológicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto  da 

doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) era uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização. Em 11  de março de 2020, 

a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. 

A partir desta, o Governo do Distrito Federal (GDF) publicou o Decreto GDF nº 40.520, de 14 de 

março de 2020, que dispunha sobre a suspensão das atividades acadêmicas presenciais      por 15 

dias, documento que foi revogado pela publicação de outros Decretos ao longo dos     meses, 

prorrogando os prazos de suspensão das atividades presenciais nas escolas e universidades. 

Em 27 de fevereiro de 2021, o GDF publicou o Decreto nº 41.849, prorrogado pelo Decreto 

41.874 de 08 de março de 2021, que liberou as atividades educacionais presencias em escolas, 

universidades e faculdades da rede privada e pública, devendo ser observados protocolos e 

medidas de segurança visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da 

COVID-19 nos ambientes educativos. 

Em 23 de novembro de 2021, o GDF publicou o Decreto nº 42.730, estabeleceu os protocolos e 

as medidas de segurança em relação ao coronavírus previstos no Anexo Único deste Decreto, e 

no item D tratou especificamente das universidades da rede de ensino privada. 

Diante do cenário, a Reitoria do UDF solicitou à Comissão de Biossegurança a atualização do 

presente protocolo para a utilização como referência das medidas de biossegurança a serem 

adotadas por toda a comunidade acadêmica a partir de 03 de março de 2022. 

Considerando as atuais normas governamentais para o enfretamento da pandemia da COVID-19 

e as diretrizes para o retorno integral das atividades acadêmicas presenciais e, ainda, o avanço do 

Programa Nacional de Imunização contra a COVID-19 e as medidas de biossegurança adotadas 

pelo UDF, a partir do mês de março de 2022 as aulas teóricas, práticas e estágios voltarão a ser 

realizadas regularmente de modo presencial para todos os estudantes. 
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Os alunos que preenchem os requisitos para o ingresso no Regime Especial de Exercícios 

Domiciliares (RED) deverão apresentar solicitação via CAA, juntando o atestado/relatório médico 

que ampara o afastamento. O referido amparo não implicará na oferta de aulas remotas para os 

referidos estudantes, mas no encaminhamento de atividades acadêmicas para que não sejam 

prejudicados em decorrências das faltas durante o prazo do atestado, nos termos do 

Regulamento do RED.  

Vale ressaltar, que a adoção de medidas mais claras de biossegurança como forma de conter o 

avanço da transmissão desta doença é fundamental. A Biossegurança é uma área de 

conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como: “condição 

de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou 

eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o 

meio ambiente”. 

As normativas que regulam o funcionamento dos campi e as políticas de segurança 

institucionais são de responsabilidade do UDF, tendo em vista a sua autonomia institucional. 

Assim, embora o Decreto GDF nº 43.072/2022 desobrigue a utilização de máscaras de proteção 

facial no Distrito Federal, o UDF, prezando pela utilização do maior número de alternativas para 

a segurança sanitária de toda a comunidade acadêmica, manterá a obrigatoriedade do uso de 

máscaras de proteção facial até que as medidas de biossegurança sejam futuramente 

reavaliadas. 

Essa medida se aplica a professores, funcionários, alunos, estagiários, trabalhadores 

terceirizados e comunidade externa em todos os ambientes da Instituição, exceto jardins e 

estacionamentos. 

As informações disponibilizadas neste protocolo devem constituir reflexão conjunta e prática 

cotidiana de todos que fazem parte do contexto acadêmico, entendendo que a segurança e a 

proteção dependem de cada um de nós. 
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A COVID-19 

 
A COVID-19 é uma Infecção Respiratória Aguda (IRA) causada pelo novo coronavírus                                       

SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.  

Apresenta quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios 

graves, podendo levar a pessoa à morte.Coronavírus é uma grande família de vírus que é 

conhecida por causar doenças, desde o resfriado comum até doenças mais graves, como a 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Severa 

(SARS). 

Sintomas   

O quadro clínico inicial de COVID-19 é caracterizado por uma Síndrome Gripal (SG), que pode 

variar seus sintomas desde uma apresentação leve e assintomática até uma apresentação 

grave. 
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Classificação do risco biológico 

A classificação de risco biológico é uma ferramenta utilizada para reconhecer, avaliar, identificar 

a probabilidade e o dano decorrente da exposição e contato com agentes biológicos, sendo 

estes: bactérias, fungos, vírus e parasitas. 

Classificar um agente biológico norteia as medidas de prevenção e transmissibilidade utilizando 

os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Coletivos (EPCs) de forma a garantir a saúde 

dos profissionais que se expõem a esse risco. 

O vírus SARS-CoV-2 foi classificado pela ANVISA como um agente biológico de Nível de 

Biossegurança NB3. Isso significa que se trata de um vírus de elevado risco individual, moderado 

risco à comunidade e possui profilaxia ou terapia eficaz. 

O presente documento servirá como um guia para a prevenção e atenuação de possível 

infecção da comunidade acadêmica durante as práticas dentro das instalações do    UDF. 

 

Transmissão do vírus 

De acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV-2, da mesma forma que outros vírus 

respiratórios, é transmitido principalmente por três modos: contato, gotículas ou por aerossol. 

• A transmissão por contato é a transmissão da infecção por meio do contato direto com uma 

pessoa infectada (por exemplo, durante um aperto de mão seguido do toque nos olhos, nariz 

ou boca), ou com objetos e superfícies contaminados (fômites). 

• A transmissão por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas 

respiratórias expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra, 

principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra. 

• A transmissão por aerossol é a transmissão da infecção por meio de gotículas respiratórias 

menores (aerossóis) contendo vírus e que podem permanecer suspensas no ar, serem levadas 

por distâncias maiores que 1 metro e por períodos mais longos (geralmente horas). 
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O vírus é transmitido principalmente por gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse 

ou espirro) de pessoas sintomáticas para outras pessoas que estão em contato próximo, pelo 

contato direto com a pessoa infectada ou por contato com objetos e superfícies contaminados. 

Não há evidência de transmissão eficiente para pessoas em distâncias maiores a um metro ou 

que entram em um espaço horas depois que uma pessoa infectada esteve lá. 

Período de transmissibilidade Evidências sugerem que a maioria das transmissões ocorrem de 

pessoas sintomáticas para outras. Também já é conhecido que muitos pacientes podem transmitir a 

doença durante o período de incubação, geralmente 48 horas antes do início dos sintomas.   

Estas pessoas estão infectadas e eliminando vírus, mas ainda não desenvolveram sintomas (transmissão 

pré-sintomática), sendo essa a forma mais comum de transmissão. 

Suceptibilidade e imunidade  Ainda não se sabe por quanto tempo a infecção pode gerar 

imunidade contra novas infecções, ou ainda, se pode durar toda a vida. Evidências sugerem que a 

possibilidade de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2. Entretanto, reinfecções são incomuns no período de 

90 dias após a primo-infecção. 

Manifestações clínicas  A infecção pelo SARS-CoV-2 pode variar de manifestações 

assintomáticas até quadros críticos. 

• Caso assintomático: caracterizado por teste laboratorial positivo para COVID-19 e ausência 

de sintomas. 

• Caso leve: caracterizado a partir da presença de sintomas não específicos, como tosse, dor 

de garganta ou coriza, seguido ou não de anosmia, ageusia, diarréia, dor abdominal, febre, 

calafrios, mialgia, fadiga e/ou cefaléia. 

• Caso moderado: os sintomas mais frequentes podem incluir desde sinais leves da doença, 

como tosse persistente e febre persistente diária, até sinais de piora progressiva de outro 

sintoma relacionado à COVID-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarréia), além da 

presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de gravidade. 

• Caso grave: considera-se a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Síndrome Gripal que 
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apresente dispnéia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação 

de O2 menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto). 

• Caso crítico: os principais sintomas são sepse, síndrome do desconforto respiratório agudo, 

síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de 

múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório e internações em 

unidades de terapia intensiva. 
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HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS COM ÁGUA E   SABÃO 

 

 

 

 

Molhe as mãos com água. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete 
líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. 

 

 

 

 
Ensaboe as palmas das mãos 

friccionando-as entre si. 
Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão 

esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa. 

 

 

 

 

Entrelace os dedos e friccione os 
espaços interdigitais. 

Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da 
mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e- 

vem e vice-versa. 

 

 

 

 

Esfregue o polegar esquerdo, com o 
auxílio da palma da mão direita, 

utilizando-se de movimento circular e 
vice-versa. 

Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a 
palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice- 

versa. 
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Enxágue bem as mãos com água. Seque as mãos com papel toalha 
descartável. 

No caso de torneiras com 
contato manual para fechamento, 

sempre utilize papel toalha. 

Agora suas mãos estão seguras 
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ÁLCOOL EM GEL A 70% 

 

 

 

 

Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão em forma de 
concha para cobrir todas as superfícies das mãos. 

 

 

 

 

 

Friccione as palmas das mãos entre si. 
Friccione a palma direita contra o 

dorso da mão  esquerda 
entrelaçando os dedos e vice-
versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friccione a palma das mãos entre si com os 
dedos entrelaçados. 

 

 

 

 

Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a 

palma da mão oposta, segurando os dedos, com 

movimento de vai-e-vem e vice-versa 
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Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio da 
palma da mão direita, utilizando-se de 
movimento circular e vice-versa. 

Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita 

contra a palma da mão esquerda, fazendo um 

movimento circular e vice-versa. 

 

 

 

Quando estiverem secas, suas mãos 
estarão seguras. 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE NA RETOMADA DAS AULAS 
PRESENCIAIS E PRÁTICAS 

 
O UDF está atuando com a sanitização de todos os ambientes institucionais regularmente, 

por meio de nebulização, com uso do desinfetante hospitalar DMQ e para a sanitização diária 

dos ambientes está utilizando o desinfetante hospitalar Peroxy 4D e água sanitária, ambos 

indicados para o combate ao novo coronavírus . 

As medidas descritas abaixo devem ser adotadas pela comunidade acadêmica no UDF 

durante as atividades acadêmicas realizadas no interior de suas instalações. Para tal 

orientação a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 foi utilizada como diretriz. 

Considerando as precauções indicadas para a assistência aos pacientes suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2, é necessário o uso dos seguintes Equipamentos         de 

Proteção Individual (EPI) e a adoção das seguintes medidas de prevenção e controle da 

disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em serviços de saúde: 

CENÁRIO 
PESSOAS 

ENVOLVIDAS ATIVIDADES TIPO DE EPI E PROCEDIMENTO 

Recepção do 
serviço/ 
cadastro 

Técnicos, 
Estudantes, 
Preceptores, 
Professores 

Qualquer 
atividade 
que não 
envolva 
contato 
físico. 

- Higiene das mãos; 
- Manter distanciamento físico; 
- Máscara de proteção respiratória;  
- Instituir barreiras físicas, de forma a      
favorecer o distanciamento físico (Ex: placas de 
acrílico, faixa no piso, etc). 

Áreas de 
assistência a 
pacientes 
(enfermarias, 
consultório) 

Técnicos, 
Estudantes, 
Preceptores, 
Professores 

Qualquer 
atividade 

dentro  destas 
áreas. 

- Higiene das mãos; 
- Máscara de proteção respiratória; 
- Manter distanciamento físico de outras pessoas. 

Áreas 
administrativas 

Técnicos, 
Estudantes, 
Preceptores, 
Professores 

Tarefas 
administrativ
as e qualquer 
atividade que 
não envolva 

contato 
físico. 

- Higiene das mãos; 
- Manter distanciamento físico;  
- Máscara de proteção respiratória; 
- Instituir barreiras físicas, de forma a 
favorecer o distanciamento físico (Ex: placas de 
acrílico ou protetor facial ou óculos e proteção 
facial, faixa/adesivo no piso, etc). 
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Centro de 
Material e 
Esterilização 
– CME 

Técnicos de 
Laboratório 

Recepção, 
limpeza, 
preparo/ 

acondiciona
mento/inspe

ção. 

- Os EPIs deste setor são definido no    anexo da 
RDC 15/2012, de acordo com o tipo de atividade: 
recepção, limpeza, preparo/ acondicionamento/ 
inspeção e área de desinfecção química). 
Para todas essas atividades há a indicação do uso 
de máscara cirúrgica. 
- Em casos de limpeza manual com potencial 
para aerossolização, como por exemplo, limpeza 
manual com o uso escovas, o profissional que 
está realizando esse procedimento deve utilizar 
máscaras N95/PFF2 ou equivalente. 

Laboratórios 

Técnicos, 
Estudantes, 
Preceptores 
Professores 

Manipulação 
de amostras. 

- Higiene das mãos; 
- Óculos ou protetor facial (se houver risco de 
respingos); 
- Máscara cirúrgica (substituir por máscara 
N95/PFF2, caso haja risco de geração de aerossol 
durante a manipulação da amostra); 
- Avental; 
- Luvas. 

Consultórios e 
Laboratórios 
(coleta de 
exames) 
 

Profissionais 
de  saúde 

(Estudantes, 
Preceptores, 
Professores) 

Realização de 
exame físico  
em pacientes 
com sintomas 
respiratórios, 
ou coleta de 

sangue. 

- Higiene das mãos; 
- Óculos de proteção ou protetor facial; 
- Máscara cirúrgica; 
- Avental; 
- Luvas de procedimento. 

Realização de 
exame físico 
em pacientes 
sem sintomas 
respiratórios 
ou coleta de 

sangue. 

- Higiene das mãos; 
- Máscara cirúrgica (+ EPI de acordo com a 
precaução padrão e, se necessário, precauções 
específicas). 

Pacientes com 
sintomas 

respiratórios 
Qualquer 

- Higiene das mãos; 
- Higiene respiratória/etiqueta da tosse; 
- Manter distanciamento físico;  
- Máscara cirúrgica. 

Pacientes sem 
sintomas 

respiratórios 

Qualquer 
- Higiene das mãos; 
- Manter distanciamento físico;  
- Máscaras de proteção respiratória. 

Profissionais 
da   higiene e 

limpeza 

Após e entre 
as consultas 
de pacientes 

com sintomas 
respiratórios. 

- Higiene das mãos; 
- Máscara cirúrgica; 
- Outros EPIs conforme definido para o serviço de 
higiene e limpeza. 

 
                     Fonte: Adaptação da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA PREVENÇÃO 

 
As recomendações gerais de prevenção à COVID-19 são: 

 Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienizar com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em 

algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), 

quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso 

compartilhado; 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo; 

 Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não 

higienizadas; 

 Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos (como já indicado); 

 Evitar aglomeração entre pessoas em lugares públicos          e de convívio social. Evite abraços, 

beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas 

sempre com um sorriso no rosto; 

 Higienizar com frequência o celular e outros objetos que são utilizados com frequência; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos;  

 Manter os ambientes limpos e bem ventilados; 

 Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e 

doentes crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou 

atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde; 

 Dormir bem e ter uma alimentação saudável; 

 Obrigatoriedade de uso de máscaras em todos os ambientes do UDF, exceto nos jardins 

e estacionamentos. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em 

especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. 
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SOBRE A PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19 

 

O estudante deverá cumprir as orientações que têm por objetivos garantir a biossegurança e a 

prevenção da transmissão da COVID-19 na comunidade acadêmica. Sendo elas: 

✓ Usar máscara de proteção respiratória; 

✓ Higienizar as mãos com álcool 70% disponibilizados nos corredores da instituição; 

✓ Realizar a alimentação APENAS na praça de alimentação, no Jardim e em áreas 

abertas do UDF, respeitando os locais permitidos. É proibida a alimentação nos 

corredores, escadas, banheiros ou salas de aula; 

✓ Não compartilhar alimentos, materiais ou qualquer objeto entre os colegas; 

✓ Os elevadores devem ser utilizados, preferencialmente, por pessoas com 

dificuldades de locomoção e respeitando-se a capacidade máxima. Priorize a 

utilização das escadas. 

✓ Recomenda-se que cada estudante porte máscaras adicionais para troca durante as 

aulas, caso necessário e uma garrafa de água para uso individual que poderá ser 

abastecida nos bebedouros de torneira disponíveis nos corredores dos blocos; 

✓ Obedecer às orientações sanitárias e acompanhar os boletins informativos do 

Comitê de Biossegurança. 
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SOBRE OS ESPAÇOS INTERNOS 
 

DA TRANSMISSÃO DA COVID-19 
Lanchonete e Praça de Alimentação 

O serviço de lanchonete é disponibilizado para uso pela comunidade acadêmica e deverá seguir 

as seguintes orientações: 

• Em caso de filas, procure não ficar próximo da pessoa que está à sua frente; 

• O uso das mesas na praça de alimentação é permitido, porém evite aglomeração no 

espaço; 

• Após o uso, é obrigatório que se mantenha o local limpo e isento de sujidades, 

descartando nas lixeiras de forma adequada os resíduos gerados após a refeição; 

• A máscara só poderá ser retirada durante as refeições. 

 

Uso dos Jardins pela Comunidade Acadêmica 

O espaço dos Jardins poderá ser usado pela comunidade acadêmica e seguirá as devidas 

orientações:  

• Evitar aglomerações;  

• Manter o distanciamento físico da pessoa que está à sua frente ou ao seu lado;  

• Higienizar as mãos com álcool 70% antes e após o uso desse espaço, minimizando o 

contágio entre os usuários;  

 

Banheiros 

Os banheiros estarão higienizados frequentemente, por esse motivo, possivelmente o cheiro de 

sanitizantes poderá ser mais acentuado. Evite aglomerações nos banheiros. 
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Salas de Aulas 

Durante o uso das salas, orienta-se que os professores reforcem aos alunos sobre a segurança 

sanitária e a importância de respeitar as orientações de biossegurança, de modo que os 

estudantes se habituem com o novo comportamento que precisa ser seguido por todos;  

 

Acesso à Instituição  

• O UDF irá sinalizar a entrada da instituição com informações claras, concisas e precisas sobre 

o Coronavírus quanto à conduta correta em caso de existência de sintomas. 

• No acesso ao UDF evite aglomerações e contato físico.  

• Não será permitida a entrada e circulação de qualquer pessoa nos ambientes do IES sem o 

uso de máscaras, exceto nos jardins e estacionamentos, garantindo que estas sejam 

utilizadas de forma correta, cobrindo totalmente a boca e o nariz e estejam bem ajustadas 

ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. 

• O UDF repassará orientações aos professores/preceptores no sentido de reforçar aos alunos 

as medidas de precauções ao COVID-19 e a identificar o início de algum sintoma sugestivo; 

• A obrigação do uso de máscara só é dispensada no caso de pessoas com transtorno do 

espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer 

outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, 

conforme declaração médica.  

 

Estrutura  

Todo o UDF deve ter sinalizações de medida preventiva e cuidados nas atividades presenciais. 

• Estão distribuídos nos corredores e salas de aulas dispensers com álcool em gel a 70% para 

higienização das mãos durante as aulas; 

• Durante as aulas serão privilegiados ventilação natural do ambiente, mantendo janelas e 

portas abertas. Todavia os aparelhos de climatização terão a renovação de ar aberta com a 

máxima capacidade. Nos locais sem renovação de ar, especialmente com aparelhos do tipo 

split, recomenda-se que as portas de uso comum e janelas fiquem abertas.  

• O UDF fará todas as manutenções de limpeza de filtros dos climatizadores de ar com o 

intervalo de higienização reduzido. 
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ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDANTES, PROFESSORES E  PRECEPTORES 
– Aulas Práticas e Estágios 

 

Antes de sair de casa
  

• Tomar banho antes de sair de casa; 

• Manter cabelos arrumados e presos; 

• Utilizar roupas e calçados que protejam todo o corpo, ou seja, utilizar calças 

compridas e sapatos que possam cobrir todo o pé e sem salto; 

• Manter unhas curtas e aparadas e caso utilize esmalte este não deve apresentar 

descamação ou fissuras. Não é recomendado o uso de unhas postiças; 

• Deixar todos os acessórios (anéis, pulseiras, relógio) em casa, pois há acúmulo 

de microorganismos; 

• Trazer jaleco limpo; 

• Trazer garrafa de água identificada; 

• Se possível, evitar tocar em instalações públicas; 

• Trazer o mínimo possível de pertences (documentos etc.). 

Obs: Não utilizar os EPIs na rua, com exceção da máscara de proteção respiratória que é 
obrigatória no Distrito Federal. 

Nos laboratórios e clínicas escolas do UDF  
 
Comunidade acadêmica (alunos, preceptores e professores) 
 
Deverá seguir o seguinte fluxo: 

• Portar e utilizar a máscara descartável que trouxe de casa; 

• Dirigir-se ao banheiro para lavar as mãos e o rosto ou higienizar as mãos 

com álcool gel; 

• Desinfetar chaves, aparelhos de telefone e outros itens constantemente 

utilizados com   álcool 70%. 
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Aos alunos 

• Após as etapas anteriores, será verificado o uso adequado da máscara de proteção 
respiratória; 

• Realizar a paramentação de acordo com a prática orientada pelo docente da disciplina 
e conforme Manual de Biossegurança específico de cada curso de graduação do UDF; 

• Entrar no local de prática e manter distanciamento físico de qualquer outra pessoa. 

 

Aos professores e preceptores 

• Após realizadas as orientações anteriores, dirigir-se à sala de aula ou laboratório 
designados para organização do ambiente, verificar as disposições das carteiras e 
materiais para a aula; 

• Higienizar as mãos com álcool gel e realizar a paramentação conforme Manual de 
Biossegurança específico de cada curso de graduação do UDF; 

• Iniciar a atividade. 
 

Ao final da atividade 

• Lavar as mãos com água e sabão de forma correta OU álcool gel; 

• Caso utilize armário da instituição, o aluno também deverá fazer a desinfecção do 
mesmo na saída; 

• Retornar à sua casa. 
 

Ao chegar em casa 

• Tirar o sapato e deixá-lo do lado de fora ou acondicione em lugar com ventilação, por 
exemplo, a área de serviço; 

•    Ao entrar em casa, lavar as mãos e rosto, com água e sabão;  

•    Retirar toda roupa usada na rua e colocá-la separada para lavagem; 

•   Tomar banho, incluindo lavagem dos cabelos, antes de ter contato com os que ficaram 
em casa; 

•    Higienizar maçanetas, chaves, aparelhos de telefone e outros itens que vieram da rua. 
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CONDUÇAO EM CASOS DE SUSPEITAS OU CONFIRMAÇÃO DES 
INFECÇÃO PELA COVID-19 

 
Antes do início das atividades presenciais acadêmicas no UDF, os alunos, professores e 

preceptores forma orientados quanto ao uso correto dos EPIs, a fim de se evitar a transmissão 

da doença entre eles. 

Se confirmado que algum aluno ou professor tenha sido diagnosticado com o novo 

coronavírus, levando em consideração o uso adequado dos EPIs,  não haverá necessidade do 

afastamento dos demais alunos da turma, ou seja, as atividades presenciais poderão 

acontecer normalmente, uma vez que serão preservados a higiene, o controle sanitário  e o 

uso adequado dos EPIs.  

Toda a comunidade acadêmica em caso de suspeita ou confirmação de infecção pela COVID-

19, deverá seguir orientações conforme cada situação apresentada. Casos omissos, devem 

ser analisados pelo Comitê de Biossegurança ou pelo coordenador de curso responsável pela 

prática clínica. 

Os alunos que se afastarem das aulas por contaminação do COVID poderá optar por ingressar 

no RED de acordo com os critérios do regulamento específico.  

Pessoa responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou 
confirmação de COVID-19 ou que trabalhem em ambiente hospitalar 
 

Em casos de professor, preceptor ou técnico que estiver em suspeita ou confirmação de 

infecção deve-se comunicar ao gestor imediato sobre a sua condição de saúde e se já realizou 

algum exame sorológico para verificar a presença de anticorpos IgM e/ou IgG e/ou se realizou 

pesquisa de antígenos ou RNA viral até 15 dias da última exposição ao paciente infectado, 

que será encaminhado para a Medicina do Trabalho do UDF.  

Em caso de estudante, este deverá dirigir-se a unidade de saúde próxima ou a um hospital de 

sua preferência para avaliação médica antes de retornar às atividades presenciais. 
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Suspeita de infecção comunitária (sintomas gripais) e Casos Confirmados
  
 

Em caso de estudante com suspeita de infecção por manifestação de sintomas, deve dirigir-se 

a unidade de saúde próxima para avaliação médica. Caso o diagnóstico de COVID-19 seja 

confirmado, consoante detalhamento presente na Nota Técnica nº 1/2020 - SES/SVS/DIVEP, 

devem ser tomadas as seguintes providências: o estudante deverá permanecer em isolamento 

social e afastado de suas atividades acadêmicas presenciais por 7 dias a contar do início dos 

sintomas, devendo retornar às atividades presenciais decorrido este prazo, desde que passe, 

ao menos, as últimas 24 horas sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos. 

Nestes casos, para o aluno não ficar prejudicado quanto às faltas, poderá solicitar, via CAA, o 

ingresso no Regime Especial de Exercícios Domiciliares.  

Em caso de professores, preceptores ou técnicos com suspeita de infecção, deverá seguir o 

fluxograma da Medicina do Trabalho do UDF. Todavia, no caso de professores, as aulas não 

serão prejudicadas. 

 

Roteiro simplificado para solicitação e interpretação dos resultados de exames  

 

Pacientes sintomáticos 

Devem realizar RT-PCR até o desaparecimento dos sintomas e pesquisa de anticorpos totais 

com no mínimo sete dias após o surgimento dos sintomas. Antes disso, os resultados podem 

ser falsos negativos. Resultados positivos confirmam a infecção e o paciente deverá ter a 

assistência médica. 

 
Avaliação epidemiológica 

Para avaliação epidemiológica, ou seja, o indivíduo não teve contato com pessoas sabidamente 

infectadas, realiza-se a pesquisa de anticorpos totais (IgA+IgM+IgG) e IgG. Resultados negativos 

sugerem que não houve contato com o vírus e resultados positivos sugerem que houve contato 
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com o vírus. O afastamento das práticas nesse caso deverá ser analisado a fim de ser 

identificado se não há risco de o indivíduo transmitir a infecção. 

 

Indivíduo sem sintomas, mas que teve contato com infectados 

A realização de RT-PCR identificará a presença ou não do SARS-CoV-2 e a pesquisa de anticorpos 

totais (IgA+IgM+IgG) identificará se o paciente teve a infecção em sua forma assintomática. 

A figura abaixo ilustra um fluxograma simplificado do diagnóstico laboratorial da COVID-19. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Diagnósticos do Brasil. Manual para diagnóstico laboratorial da COVID-19 e avaliação da exposição ao SARS-CoV-
2 (Acessado em 03 de setembro de 2020: https://www.diagnosticosdobrasil.com.br/uploads/revista-
db/2020/06/manual-covid-19-revista-db-1591217123.pdf) 

ETOM DAS AULAS PRESENCIAIS

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diagnosticosdobrasil.com.br/uploads/revista-db/2020/06/manual-covid-19-revista-db-1591217123.pdf
https://www.diagnosticosdobrasil.com.br/uploads/revista-db/2020/06/manual-covid-19-revista-db-1591217123.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

• Os estudos e autoridades sanitárias de saúde mundial, nacional e distrital ainda não 

indicam um período para finalização da pandemia provocada pelo novo Coronavírus; 

• O UDF ratifica o seu compromisso de atuar em consonância com as orientações das 

Organizações sanitárias de saúde; 

• O presente Comitê de Biossegurança do UDF ressalta que cada um dos cursos do UDF 

que possui práticas clínicas em laboratórios e clínicas-escolas deverá elaborar e 

especificar o seu Manual de Biossegurança, de modo a garantir a especificidade e a 

segurança legítima de cada microespaço de trabalho; 

• Será realizado, permanentemente, um trabalho educativo profícuo em todos os 

espaços do UDF para a prevenção da doença. 

• Para as práticas no UDF os estudantes deverão trazer os seus EPIs, de modo a garantir 

a execução das práticas de acordo com as orientações sanitárias mundiais. 

• O Comitê de Biossegurança do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF 

apresentou o protocolo de retorno gradual das aulas presenciais de acordo com o 

disposto abaixo: 

 

2020.2 
Aulas práticas presenciais e estágios dos cursos de graduação da área da saúde do UDF, com 
capacidade dos laboratórios reduzida, de modo a atender o Protocolo Biossegurança emitido 
em 07/09/2020. 

2021.1 
Aulas práticas presenciais e estágios de todos os cursos de graduação do UDF, com capacidade 
dos laboratórios reduzida, de modo a atender ao Protocolo de Biossegurança emitido 
18/03/2021 e atualizado em 03/05/2021.  

2021.2 

Aulas práticas presenciais e estágios de todos os cursos, com capacidade dos laboratórios 
ampliada. Aulas presenciais em salas de aula com capacidade reduzida, de modo a atender ao 
Protocolo de Biossegurança emitido em 14/10/2021. Estão liberadas para uso da comunidade 
acadêmica as áreas abertas e praça de alimentação, porém, apenas para uso de convivência. 
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2022.1 
Retorno as atividades presenciais de todos os cursos de graduação do UDF. Atualização do 
Protocolo de Biossegurança publicado em 25/02/2022.  

2022.1 Atualização do Protocolo de Biossegurança publicado em 11/03/2022. 

 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA - UDF 

No da Versão Data da Publicação 

001 07/09/2020 

002 18/03/2021 

003 03/05/2021 

004 01/10/2021 

005 14/10/2021 

006 25/02/2022 

007 11/03/2022 

 

 
 

Brasília, 11 de março de 2022. 

ANEXO
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