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1- 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) cons�tui uma Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, 
conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a 
COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.
 A principal medida preconizada inicialmente pela OMS para contenção da 
propagação viral e redução dos danos provocados pela doença, foi o isolamento social. Na 
ausência de medidas farmacológicas, como vacina ou um tratamento específico, a polí�ca 
do distanciamento social, tem sido amplamente u�lizada pelos países para o controle da 
pandemia, associada a medidas de vigilância e ampla testagem com iden�ficação precoce 
de casos e contatos, conforme explicitado pela Fiocruz.
 Dessa forma, seguindo as norma�vas do governo estadual do Rio de Janeiro e do 
governo municipal de Campos dos Goytacazes, a FMC interrompeu as a�vidades 
presenciais de seus Cursos de Graduação, e atualmente segue com as aulas remotas por 
meio de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).
 Com a previsão de relaxamento das medidas de isolamento social, torna-se 
fundamental um planejamento técnico com medidas efe�vas de prevenção, minimização 
ou eliminação de riscos inerentes às a�vidades administra�vas e de ensino da FMC para 
garan�r a segurança da comunidade acadêmica no retorno gradual das a�vidades 
presenciais.
 Nesse sen�do, este Protocolo de Biossegurança para Retorno das A�vidades 
Acadêmicas Presenciais na FMC foi elaborado pela Comissão de Biossegurança para 
Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19 da Faculdade de Medicina de Campos, 
ins�tuída pela Portaria Nº 009/2020/DIR, e nomeado seus membros pela Portaria Nº 
010/2020/DIR (ANEXO A), de 08 de julho de 2020, para nortear as medidas de prevenção, 
minimização ou eliminação de riscos decorrentes da pandemia da COVID-19, referentes às 
a�vidades administra�vas e acadêmicas da Ins�tuição, que possam comprometer a saúde 
dos colaboradores e estudantes. 
           Atualmente com 70% da população acima de 12 anos com vacinação completa 
dados o�mistas eram evidentes. O surgimento da variante Ômicron trouxe novas 
preocupações com piora dos números de novos casos e de mortalidade. As medidas de 
segurança foram revistas. A destacar o início da vacinação nas crianças de 05 a 11 anos, o 
que se acredita será importante para o controle da pandemia. 

2. OBJETIVO
 O Protocolo de Biossegurança para Retorno das A�vidades Acadêmicas 
Presenciais na FMC, a ser adotado por toda a comunidade acadêmica, administra�va e 
terceirizados quando nas dependências da IES, obje�va, primeiramente, a preservação 
das vidas, conciliando o retorno das a�vidades presenciais da FMC, e a prevenção à 
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disseminação do novo coronavírus, considerando que a biossegurança é o conjunto de 
ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às 
a�vidades administra�vas, de ensino, pesquisa, extensão, inovação, desenvolvimento 
tecnológico e prestação de serviços, visando a saúde do ser humano, dos animais, a 
preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados.

3. DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES
 O presente protocolo apresenta diretrizes e orientações para o funcionamento e 
desenvolvimento de a�vidades presenciais na FMC, e considera abordagens dis�ntas para 
os diferentes setores da Ins�tuição, levando em conta o público circulante e a natureza das 
a�vidades desenvolvidas em cada setor.
 As diretrizes e orientações são organizadas considerando a evolução da Pandemia 
da COVID-19 no município de Campos dos Goytacazes e no estado do Rio de Janeiro, a 
capacidade hospitalar municipal instalada, a preservação permanente de grupos de risco 
e as orientações direcionadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da 
Saúde, Ministério da Educação e Governo do Estado de Rio de Janeiro, que são atualizados 
de acordo com as mudanças no cenário epidemiológico.

3.1. DOS PRINCIPAIS SINTOMAS DA COVID-19

Os sintomas podem incluir:

 Alguns pacientes também apresentam perda do paladar e/ou olfato. Em casos 
mais graves, a infecção pode causar pneumonia ou dificuldades respiratórias. Em idosos, a 
febre pode estar ausente e pode-se notar agravamento dos sintomas como: sincope, 
confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. A doença mostrou-se 
capaz de a�ngir a múl�plos órgãos e sistemas com graves processos tromboembólicos e 
inflamatórios. No que se refere ao público infan�l, na ausência de diagnós�co específico, a 
doença deve ser sempre incluída no diagnós�co diferencial.

3.2 DOS MODOS DE TRANSMISSÃO
 A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato 
próximo por meio de:



4. DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19

4.1. DAS MEDIDAS COLETIVAS

Fixar informa�vos nos ambientes acadêmicos e administra�vos da IES instruindo a 
comunidade acadêmica acerca das normas de proteção individual e cole�va existentes no 
estabelecimento, bem como informações gerais sobre o combate ao coronavírus (COVID-
19);

Medir a temperatura de todos quando do acesso à IES, sendo proibido o ingresso em 
caso de estado febril, ou seja, temperatura superior a 37.5°C;

Disponibilizar dispenser com álcool em gel a 70% nas dependências da IES;
Eliminar bebedouros de jato inclinado e disponibilizar alterna�vas (dispensadores de 

água e copos plás�cos descartáveis);
Dispor de lixeira com tampa com disposi�vo que permita a abertura e fechamento sem o 

uso das mãos (pedal ou outro �po de disposi�vo);
Recolher e descartar os resíduos a cada 2 horas, com segurança e uso do EPIs adequados;
Organizar para as a�vidades fins os grupos de estudantes e as equipes de trabalho de 

forma escalonada, sempre que possível;
Organizar os ambientes de estudo e trabalho com medidas de distanciamento social;
Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ven�lação do ambiente;
Manter sistemas de ar condicionado limpos e desinfetados (limpeza diária dos filtros e 

manutenção semanal);
Higienizar as áreas comuns, setores e banheiros de acordo com as normas da vigilância 

sanitária, no mínimo duas vezes ao dia;
Higienizar as carteiras escolares ao término de cada aula ou proceder o rodízio de uso das 

carteiras entre as aulas;
Higienizar, ao menos uma vez por turno de trabalho e sempre quando do início e 

encerramento das a�vidades, as super�cies de toques, como mesas, equipamentos, 
teclados, balcões, etc;

Higienizar e desinfetar adequadamente os materiais e equipamentos da Biblioteca;  
Priorizar, sempre que possível, o trabalho domiciliar remoto (home-office) dos 
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colaboradores e professores do grupo de risco;
Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de 

reuniões e eventos à distância. Se impera�vo o encontro presencial, optar por ambientes 
bem ven�lados;

Elaborar materiais de divulgação e campanhas de esclarecimento sobre proteção e 
prevenção de risco ao coronavírus - COVID-19, assim como, uso de EPIs, desinfecção, e 
outros assuntos relacionados;

U�lizar proteção de vidro ou policarbonato para separar os funcionários no 
atendimento ao público, quando necessário;

Adequar o espaço �sico para as refeições com escalonamento dos horários de almoço e 
lanche e distanciamento �sico, nos ambientes que se fizerem necessários;

Promover a devida iden�ficação visual, incluindo demarcação no solo, para orientar 
quanto ao distanciamento necessário entre as pessoas, especialmente quanto a 
eventuais filas para atendimento;

Respeitar o limite de acesso aos espaços de convivência, bloqueando u�lização de 
poltronas e bancos;

Respeitar o limite de acesso as salas de aulas, laboratórios e Biblioteca.

4.2 DAS MEDIDAS INDIVIDUAIS

U�lizar máscaras, conforme orientação das autoridades sanitárias, de forma a cobrir a 
boca e o nariz;

Seguir as regras de e�queta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros;
Lavar regulamente as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel a 70%;
Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;
Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;
Manter o cabelo preso e evitar o uso de acessórios pessoais, como brincos, anéis e 

relógios;
U�lizar copos descartáveis ou recicláveis individuais quando da u�lização de 

bebedouros;
Não compar�lhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de 

escritórios, livros, canetas e afins;
Não manusear celulares e bolsas dentro dos ambientes de aula ou trabalho.

4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS À BIBLIOTECA

Observar todas as medidas cole�vas, individuais, administra�vas e acadêmicas 
descritas;

Priorizar a consulta ao acervo da Biblioteca e o acesso às bases de dados disponíveis no 
catálogo on-line do Sistema Pergamum e o uso da plataforma MINHA BIBLIOTECA.
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A solicitação de emprés�mo de livros ou de outros documentos deve ser realizado 
através do e-mail da Biblioteca da FMC ou na página de consulta do catálogo on-line;

Agendar através do e-mail ou telefone, data e horário para re�rada de emprés�mos de 
livros ou outro material no balcão de atendimento da Biblioteca;

Devolver os documentos emprestados no prazo estabelecido para devolução, 
depositando-os na caixa coletora na entrada da Biblioteca;

Solicitar a renovação de emprés�mo e/ou a reserva dos documentos na página de 
consulta do catálogo on-line;

U�lizar as mesas para estudo individual, respeitando o distanciamento determinado e 
realizar a higienização da mesa antes e após a u�lização com o álcool a 70° disponibilizado;

Enquanto perdurar as medidas de isolamento social o estudo em grupo não será 
permi�do nas dependências da Biblioteca.

4.4.  MEDIDAS DE PREVENÇÃO NOS CAMPOS DE PRÁTICA

Observar todas as medidas cole�vas, individuais, administra�vas e acadêmicas 
descritas;

Adotar o uso dos EPIs preconizados de acordo com cada ambiente de a�vidade prá�ca e 
condições epidemiológicas municipais, assim como, pelos Preceptores, Professores, 
Subcoordenadores, Coordenadores de Graduação dos Cursos, Direção do HEAA e CSEC e 
dos hospitais conveniados;

Capacitar os alunos e professores (se necessário) na paramentação e desparamentação 
dos EPIs.

5. DAS MEDIDAS DE DETECÇÃO E ACOMPANHAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19

Realizar busca a�va quanto aos sintomas de síndrome gripal;
a) promovendo o isolamento dos que testarem posi�vo para COVID-19;
b) testando os que tenham �do contato próximo ou residam com caso confirmado de 

COVID-19,
c) testando os que apresentarem sintomas de síndrome gripal (quadro respiratório 

agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de 
tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória);

d) mantendo o registro atualizado do acompanhamento de todos os estudantes, 
professores e colaboradores afastados com suspeita ou diagnós�co de COVID-10;

e) comunicando imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal qualquer 
suspeita de surto de síndrome gripal na IES, 

As medidas adotadas neste Protocolo podem ser a qualquer momento revistas e 
atualizadas em consonância com as normas, decretos e portarias governamentais 
(federal, estadual e municipal), como também aos índices epidemiológicos loco-regionais 
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da pandemia ao COVID-19.
 Segue abaixo as úl�mas orientações emanadas do Ministério da Saúde 

a t u a l i z a d a s  e m  1 3 / 0 1 / 2 0 2 2  ( h � p s : / / w w w . g o v . b r / s a u d e / p t -
br/assuntos/no�cias/2022/janeiro/ministerio-da-saude-reduz-para-7-dias-o-
isolamento-de-casos-por-covid-19) e o Decreto Municipal n. 012-01/02/2022: 

O isolamento deverá ser feito por 7 dias, desde que não apresente sintomas 
respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas e sem o uso de an�térmicos.
   Aqueles que realizarem testagem (RT-PCR ou teste rápido de an�geno) para Covid-19 
com resultado nega�vo no 5º dia, poderão sair do isolamento, antes do prazo de 7 
dias, desde que não apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas, 
e sem o uso de an�térmicos. Se o resultado laboratorial for posi�vo, é necessário 
permanecer em isolamento por 10 dias a contar do início dos sintomas.

Para aqueles que no 7º dia que ainda apresentem sintomas, é obrigatória a realização da 
testagem. Caso o resultado seja nega�vo, a pessoa deverá aguardar 24 horas sem 
sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de an�térmico, para sair do isolamento. Com o 
diagnós�co laboratorial posi�vo, deverá ser man�do o isolamento por pelo menos 10 dias 
contados a par�r do início dos sintomas, sendo liberado do isolamento desde que não 
apresente sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de an�térmico, há pelo menos 24h.

6. DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA FMC

Proceder medidas de acolhimento à comunidade acadêmica quando do retorno as 
a�vidades;

Viabilizar, sempre que possível, o afastamento dos colaboradores e professores dos 
grupos de risco (critérios no ANEXO B), mantendo as a�vidades domiciliares (home-
office);

Iden�ficar os estudantes que fazem parte do grupo de risco e proceder planejamento 
para a�vidades remotas;

Acondicionar os livros devolvidos pelos usuários em caixas plás�cas, de modo que os 
mesmos fiquem em quarentena de cinco dias antes de novos emprés�mos;

Orientar os usuários da Biblioteca, através de folderes, cartazes e outros meios, sobre as 
alterações procedidas durante o período de pandemia;

Higienizar as mesas individuais de estudo da Biblioteca, após a saída de cada usuário;
Controlar a entrada dos usuários na Biblioteca, através de cartão numérico, a fim de 

permi�r o acesso ao número de mesas disponíveis;
Priorizar o atendimento virtual pela Biblioteca;
Promover a devida iden�ficação visual, incluindo demarcação no solo, para orientar 

quanto ao distanciamento necessário entre os usuários, especialmente quanto a 
eventuais filas para atendimento, salas de aulas, etc;

Orientar e priorizar a comunicação, solicitação e emissão de documentos por meio 
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eletrônico;
Implementar protocolo de manutenção dos sistemas de ar condicionado (limpeza diária 

dos filtros e manutenção semanal);
Implementar protocolo de higienização das áreas �sicas da IES;
Implementar protocolo de higienização dos mobiliários e utensílios u�lizados nas áreas 

acadêmicas e administra�vas, incluindo material de informá�ca;
Implementar protocolo de recolhimento e descarte dos resíduos a cada 2 horas, com 

segurança e uso do EPI adequado;
Implementar protocolo de funcionamento da Biblioteca com readequação dos 

procedimentos de acesso/u�lização/devolução dos livros, es�mulo à seleção dos livros e 
agendamentos para re�rada online, etc e bloqueio temporário do uso das salas de estudo 
em grupo;

Orientar quanto ao uso dos aparelhos de ar condicionado (arejamento dos ambientes 
com portas e janelas abertas) onde for possível;

Orientar estudantes, professores e funcionários para u�lização individual do elevador, 
quando necessário;

Orientar estudantes, professores e funcionários quanto ao uso dos banheiros, evitando 
lotação e formação de filas;

Realizar treinamento dos colaboradores quanto às medidas prote�vas e de 
higienização, com fornecimento de EPIs, insumos e materiais necessários para o exercício 
das a�vidades profissionais; 

Escalonar (dia e horário) o retorno das a�vidades presenciais priorizando as a�vidades 
prá�cas em grupos de estudantes e professores, divulgando pelas Coordenações de 
Cursos as a�vidades de modo que apenas se dirijam a FMC os estudantes e professores 
envolvidos;

Desenvolver materiais educa�vos quanto às medidas de prevenção, minimização e 
combate a pandemia ao COVID-19, tais como: cartazes impressos, post eletrônicos, 
vídeos, como por exemplo u�lização dos bebedouros, uso das máscaras de proteção, etc. 
(ANEXO E);

Manter entrada única da IES pela portaria principal (avenida Alberto Torres) e saída pelo 
portão do estacionamento maior (rua Voluntários da Pátria), facilitando a promoção das 
medidas de controle da infecção;

Acompanhar, junto aos governos federal, estadual e municipal e autoridades sanitárias, 
a divulgação de dados sobre a pandemia para, se necessário, promover mudanças no 
protocolo e cronograma de retorno as a�vidades presenciais.

7. DAS RESPONSABILIDADES
 A biossegurança é de responsabilidade individual e cole�va. O Protocolo de 
Biossegurança para Retorno das A�vidades Acadêmicas Presenciais na FMC traça as 
orientações gerais e específicas adequadas às par�cularidades de cada setor da IES que 
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deverão acatadas por toda a comunidade acadêmica.
 A Comissão de Biossegurança para Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19, 
juntamente com a Direção-Geral, será responsável pela elaboração e adequação do 
Protocolo de Biossegurança para Retorno das A�vidades Acadêmicas Presenciais da FMC 
e pela supervisão das ações.
 A aquisição dos insumos e materiais necessários ficará a carga da mantenedora 
da FMC a FBPN.
 Os estudantes e professores deverão seguir os protocolos de biossegurança 
adotados em cada cenário de prá�ca como do HEAA e CSEC, assim como, das ins�tuições 
conveniadas à FMC/FBPN.
 Este Protocolo de Biossegurança oficial da FMC foi desenvolvido com a 
colaboração de todos os segmentos da comunidade acadêmica da FMC devendo ser 
seguidos por todos a fim de serem a�ngidas suas metas, pois obje�va estabelecer uma 
padronização de condutas e orientação aos que circulam por nossa ins�tuição.
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ANEXO A

Portaria de nomeação da Comissão de Biossegurança:
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ANEXO B

Critérios para classificação de grupo de risco

Serão considerados pertencentes ao grupo de risco todo e qualquer professor, 
colaborador ou estudante que se enquadrar em uma das condições abaixo, a quem 
poderá ser concedido, o trabalho domiciliar ou ao regime de exercícios domiciliares, 
(apenas das a�vidades teóricas), respec�vamente, mediante comprovação, conforme 
o caso:

a) pessoa com sessenta anos ou mais;

b) portador de imunodeficiência ou com doenças preexistentes crônicas ou graves;

c) gestantes e lactantes;

d) responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de 
diagnós�co de infecção por COVID-19, desde que haja coabitação.

OBS 1: Em caso de suspeita de infecção por COVID-19, os professores, colaboradores e 
estudantes poderão solicitar o trabalho domiciliar ou ao regime de exercícios 
domiciliares (apenas das a�vidades teóricas), respec�vamente. A solicitação da 
concessão deverá ser acompanhada de comprovação, com acompanhamento das 
a�vidades realizadas.

OBS 2: Professores, colaboradores e estudantes poderão solicitar o trabalho domiciliar 
ou o regime de exercícios domiciliares (apenas das a�vidades teóricas), 
respec�vamente, quando �verem filhos em idade escolar ou menores de dois anos de 
idade e que necessitem da assistência de um dos pais, enquanto vigorar norma local 
que suspenda as a�vidades escolares ou em creche, por mo�vos de força maior 
relacionadas ao coronavírus. A solicitação da concessão deverá ser acompanhada de 
comprovação, com acompanhamento das a�vidades realizadas.
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ANEXO C

Distribuição dos dispensers de álcool gel na FMC/FBPN - Local

1. Recepção da FMC
2. Corredor ao lado da entrada do Departamento de Pessoal da FMC (próximo ao 
ponto biométrico
3. Corredor ao lado da Tesouraria
4. Entrada do Laboratório Mul�disciplinar de Anatomia
5. Corredor ao lado da entrada do Laboratório Mul�disciplinar de Habilidades
6. Entrada da Biblioteca
7. Corredor na entrada da Direção-Geral
8. Corredor na entrada da Coordenação do Curso de Graduação em Medicina
9. Corredor ao lado da Sala 205 (prédio novo)
10 Corredor na entrada da Coordenação do Curso de Graduação em Farmácia
11. Corredor na entrada do Laboratório de Informá�ca I
12. Recepção da FBPN
13. Recepção do Anfiteatro da FMC
14. Corredor ao lado da entrada do Laboratório Mul�disciplinar II (Segundo andar)
15. Corredor ao lado da entrada da Sala 305
16. Setor de Triagem (CSEC)
17. Setor de Marcação (CSEC)
18. Ambulatório 2 (CSEC)
19. Ambulatório 3 (CSEC)
20. Ambulatório 4 (CSEC)
21. Ambulatório 5 (CSEC)
22. Ambulatório 5 x (CSEC)
23. Ambulatório 6 (CSEC)
24. Ambulatório 7 (CSEC)
25. Ambulatório 8 (CSEC)
26. Ambulatório 9 (CSEC)
27. Ambulatório 10 (CSEC)
28. Ambulatório 11 (CSEC)
29. Ambulatório 12 (CSEC)



17

ANEXO D

Exemplo de campanha de marke�ng ins�tucional:
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ANEXO E

Exemplo de campanha de marke�ng ins�tucional:
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ANEXO E

Exemplo de campanha de marke�ng ins�tucional:
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