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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento é o resultado do trabalho de grupo de profissionais das diversas esferas e 

áreas do conhecimento do Colégio Universitário e tem como função estabelecer os protocolos de 

biossegurança para o retorno das atividades presenciais no COLUN - UFMA no ano de 2022, em face da 

pandemia de Covid-19. Para sua confecção, buscou-se amparo nas orientações dos órgãos de saúde, 

publicações científicas e nos documentos emanados do MEC e de outras Instituições de ensino que 

versam sobre esse assunto. 

Nos últimos dois anos, devido ao momento pandêmico pela COVID-19, as atividades letivas 

realizadas no Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão, foram desenvolvidas 

exclusivamente de forma remota (on-line), utilizando plataformas do Google e suas respectivas 

ferramentas (Meet, Classroom, Drive, Agenda, etc.). Tudo isso no sentido de minimizar ao máximo o 

contato presencial entre docentes, discentes, administrativos e profissionais terceirizados. 

Este Protocolo Geral de Segurança Sanitária apresenta as orientações gerais com foco na 

biossegurança para o retorno das atividades presenciais do Colégio Universitário. As informações 

presentes neste documento servirão para reflexão de todos os membros da comunidade escolar. A 

responsabilidade no seguimento das medidas de higiene e biossegurança devem ser compartilhadas entre 

todos os membros da escola, individual e coletivamente, para uma retomada escolar saudável. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Apresentar as orientações quanto a comportamentos e atitudes necessárias para o retorno gradual 

e mais seguro das atividades presencias nas instalações do COLUN - UFMA. 

b) Orientar a comunidade escolar sobre a necessidade de cenário epidemiológico favorável e a 

centralidade da vacinação contra a COVID-19 para o retorno presencial das atividades 

administrativas e acadêmicas no âmbito do COLUN - UFMA. 

c) Indicar os equipamentos de proteção individual e insumos necessários para o retorno presencial. 

d) Descrever os procedimentos a serem adotados em todos os ambientes escolares, de forma a 

minimizar o contágio da COVID-19. 

e) Acentuar a importância dos diferentes membros da Comunidade Escolar respeitarem as orientações 

da Instituição e das autoridades de saúde, tanto nas dependências do COLUN - UFMA quanto em seu 

exterior. 

 

3. PANDEMIA DE COVID-19 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recebeu oficialmente informações do governo chinês 

sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, República Popular da China, 

em 31 de dezembro de 2019. Uma semana depois, as autoridades chinesas informaram que se tratava de 

um novo tipo de coronavírus. Em 11 de fevereiro de 2020, o novo coronavírus identificado, recebeu o 

nome de SARS-CoV-2 e a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia (OPAS, 2021). 

Em 6 de fevereiro de 2020, o governo brasileiro sancionou a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente 

do Coronavírus (BRASIL, 2020). 
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No Brasil, os primeiros casos da COVID-19 ocorreram nas pessoas que viajavam para o exterior e 

retornavam ao país, contudo, em 20 de março de 2020, as autoridades brasileiras declararam que o vírus 

circulava entre as pessoas, em todo território nacional, independente de terem viajado ou não para o 

exterior e através do Decreto Legislativo nº 6/2020, o Brasil reconheceu o estado de calamidade pública 

decorrente do Coronavírus (COVID-19) (BRASIL, 2020). 

No Maranhão, as seguintes ações foram dirimidas pelo Governo do Estado no sentido de 

minimizar os impactos da pandemia à população: 

• 16 de março de 2020 - Governo do Estado suspendeu shows e férias de servidores da saúde devido a 

existência de casos suspeitos de COVID-19. 

• 17 de março de 2020 - Aulas são suspensas em escolas e universidades do Maranhão. 

• 19 de março de 2020 - Governo do Maranhão anunciou a suspensão de transporte interestadual 

rodoviário no Estado numa tentativa de conter a chegada do novo coronavírus. 

• 19 de março de 2020 - Governo do Maranhão decretou calamidade pública devido à pandemia do 

novo coronavírus. 

• 21 de março de 2020 - Governo do Maranhão suspendeu comércios e serviços considerados não 

essenciais. 

• 01 de maio de 2020 - Governo do Maranhão cumpriu a determinação da justiça que decretou 

lockdown em São Luís e em outros três municípios do Estado. 

• 18 de janeiro de 2021 – Foram recebidas as primeiras doses de vacina contra COVID-19 no Maranhão, 

com cerimônia realizada no Palácio dos Leões, na qual foram vacinadas cinco pessoas. No total, foram 

recebidas 164.240 doses da vacina CoronaVac, enviadas pelo Instituto Butantan. 

• 23 de maio de 2021 - O Ministério da Saúde entregou 600 mil testes rápidos para identificar possíveis 

casos da variante indiana de COVID-19 na cidade de São Luís. A Prefeitura de São Luís solicita a 

ampliação da cobertura vacinal da capital e cidades da ilha, e o Ministério da Saúde anuncia o envio 

de 300 mil doses extras da vacina Astrazeneca para os quatro municípios da ilha de São Luís para o 

início de uma vacinação em massa. 

• 11 de novembro de 2021 - O governo estadual tornou facultativo o uso de máscaras de proteção em 

locais abertos e fechados nos municípios com mais de 70% da população vacinada com as duas doses 

e opcional em locais abertos nas demais cidades, em razão da diminuição do número de casos e de 

internações. 

• 07 de janeiro de 2022 - O governo estadual publicou decreto determinando o uso obrigatório de 

máscaras de proteção em locais fechados em todos os municípios, em decorrência do surto de 

síndromes gripais e do aumento dos casos de Covid-19 em todo o estado, com a chegada da variante 

Ômicron (B.1.1.529) ao Brasil. 

• 14 de janeiro de 2022- O Maranhão recebeu 50 mil doses de vacinas pediátricas da Pfizer, dando 

início primeiramente à vacinação de crianças indígenas, quilombolas, com comorbidades e com 

deficiência entre 5 e 11 anos. 

A pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos impactaram todas as dimensões da vida de 

milhares de famílias, revelou diversas situações desafiadoras e agravou outras. Na Educação, o 

fechamento das escolas apresentou a necessidade de partir para um modelo de ensino remoto sem um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_dos_Le%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/CoronaVac
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Butantan
https://pt.wikipedia.org/wiki/AstraZeneca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Variante_%C3%93micron_do_SARS-CoV-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Variante_%C3%93micron_do_SARS-CoV-2
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preparo prévio de professores, alunos e técnicos para lidar com esse desafio.  Buscando superar este 

momento tão difícil de nossa história, precisamos aprender a enfrentar e conviver com a COVID-19. 

O cenário em que vivemos nos leva a considerar a possibilidade de conciliar o retorno das 

atividades com novas suspensões, que caso seja necessária, serão indicadas pelas autoridades 

educacionais, sanitárias e governamentais. 

 

4. SOBRE A COVID-19 

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é caracterizada como 

uma síndrome gripal (SG) e possui sintomas similares àqueles causados por outros vírus respiratórios. Os 

principais sintomas são: febre, cansaço e tosse seca. Outros sintomas menos comuns e que podem afetar 

algumas pessoas, tais como: perda de paladar ou olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, 

dor de cabeça, dores nos músculos ou articulações, diferentes tipos de erupção cutânea, náusea ou 

vômito, diarreia, calafrios ou tonturas (OPAS, 2021). 

Em 26 de novembro de 2021, a OMS designou a variante da COVID-19 denominada Ômicron, 

como uma variante de preocupação. Esta variante já foi identificada nos cinco continentes e as outras 

variantes, Alfa, Beta, Gama e Delta, continuam em circulação (OPAS,2021). 

A COVID-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Na pessoa infectada pelo SARS-CoV-2, o vírus se 

espalha pelo nariz ou boca e é liberado no ambiente por meio de pequenas partículas líquidas, gotículas 

ou aerossóis, quando a pessoa respira, fala, espirra, tosse ou canta. O vírus presente nas gotículas ou 

aerossóis pode ser inalado ou entrar em contato com os olhos, nariz ou boca de outras pessoas 

principalmente, aquelas que estiverem em contato próximo, ou seja, a uma curta distância umas das 

outras. 

O vírus pode se espalhar em ambientes internos pouco ventilados e ou aglomerados, onde as 

pessoas permanecem por mais tempo, isso ocorre porque as partículas menores podem ser propagadas 

no ambiente a mais de 1 metro ou porque permanecem suspensas no ar. Outra forma de adquirir a 

infecção, ocorre ao entrar em contato com superfícies contaminadas com o vírus SARS-CoV-2 e, em 

seguida, tocar olhos, nariz e boca sem antes limpar as mãos. 

A movimentação das pessoas permite a circulação do vírus da COVID-19. As formas de reduzir o 

risco de exposição ao vírus são: usar máscara facial de tecido (preferencialmente de 3 camadas), cirúrgicas 

ou PFF2, manter a higiene das mãos, reduzir o contato próximo com muitas pessoas, principalmente dos 

espaços fechados, deixar os ambientes bem ventilados e evitar aglomerações. As vacinas contra COVID-

19 são uma ferramenta fundamental para controlar a pandemia e são altamente eficazes na prevenção 

de doenças graves, hospitalizações e morte (CDC, 2021). Por essa razão, tomar a vacina e todas as doses 

necessárias, de acordo com o esquema de vacinação é uma medida de proteção individual e coletiva. 

 

5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS 

As orientações gerais se referem à continuidade nos cuidados em relação ao distanciamento 

social entre as pessoas e em relação às medidas de higiene pessoal e ambiental, com vistas à minimização 

da disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) e dos riscos da contaminação nos ambientes coletivos 

ou naqueles em que haja trânsito regular de pessoas. 
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No período de retorno presencial às aulas, dois focos de trabalho serão priorizados: a 

implementação dos protocolos para reduzir a propagação da COVID-19, consensuados com as 

autoridades sanitárias do nosso município, e a recuperação das atividades educativas para garantia dos 

direitos dos estudantes. Nesse sentido, planejamos as seguintes ações: 

• Aplicação de questionário on-line com todos os alunos (através de seus responsáveis), professores e 

funcionários, com o objetivo de identificar na comunidade escolar pessoas que já tiveram ou não 

COVID-19, assim como aquelas que estão vacinadas (esquema completo ou incompleto) ou não, 

considerando que as medidas de prevenção e controle são de interesse da saúde coletiva. 

• Adoção de protocolos de saúde: distanciamento, escalonamento para horários de intervalo e saída. 

• Disponibilização de pias e totens de álcool em gel para higienização das mãos. 

• Apoio psicossocial aos estudantes. 

• Orientações quanto às boas práticas para o uso de banheiros, auditório, locais de alimentação, 

biblioteca e laboratórios. 

• Informes sobre a prevenção da COVID-19 nos locais de grande circulação de pessoas. 

• Manutenção dos ambientes arejados, com as janelas e portas abertas e ventilação natural, evitando o 

uso de ar-condicionado, quando possível. Caso o ar-condicionado seja a única opção de ventilação, a 

limpeza dos filtros será realizada regularmente. 

• Insumos em quantidade suficiente para higienização das mãos com água e sabão ou 

dispensadores/frascos de álcool em gel. 

• Rotina de limpeza frequente de locais e superfícies de uso rotineiro, tais como, corrimãos, maçanetas, 

puxadores de portas, torneiras de bebedouros e de banheiros, descargas de banheiros, interruptores 

de luz, entre outros. 

• As salas de aula e os banheiros serão higienizados no final de cada turno (manhã e tarde) e sempre 

que for necessário; 

• A limpeza de piso, pias e vasos sanitários será realizada com água e sabão e água sanitária (hipoclorito 

de sódio a 0,5%), conforme orientação sanitária; 

• Redução do atendimento diário ao público, a fim de diminuir a circulação de pessoas não relacionadas 

à comunidade escolar nas dependências do Colun-UFMA. O atendimento ao público será realizado 

respeitando as normas de distanciamento, uso de máscaras e higiene das mãos. 

• Organização das salas de aula e espaços de trabalho para garantir o distanciamento seguro entre os 

estudantes, professores e demais servidores, marcando esse distanciamento no chão. 

•  Suspensão de atividades presenciais que possam ocasionar a permanência e aglomeração de pessoas 

em locais fechados, respeitando-se os limites e as recomendações sanitárias vigentes. 

• Protocolos locais de rastreamento e seguimento de funcionários/alunos/colaboradores acometidos 

pela COVID-19, incluindo verificação diária de temperatura corporal na chegada ao COLUN - UFMA e 

busca ativa de casos suspeitos. 

• O fluxo de entrada e de saída da escola será sinalizado, com corredores de sentido único e observando 

o distanciamento mínimo obrigatório entre as pessoas; 

• Incentivar os pais ou responsáveis a monitorar seus filhos em busca de sinais de doenças infecciosas 

todos os dias. No caso de alunos jovens e adultos, a automonitorização também se faz necessária. 

• Em situação de caso confirmado, os profissionais e a comunidade escolar serão informados, e as 

atividades escolares reavaliadas conforme as diretrizes pedagógicas. 
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5.1. Responsabilidades individuais 

Considerando que o retorno das aulas presenciais exigirá de todos os membros da comunidade 

escolar, mudanças comportamentais e desenvolvimento de novos hábitos com o objetivo de promover 

um ambiente mais seguro, descrevemos as principais recomendações individuais a serem seguidas por 

todos os professores, alunos, servidores e terceirizados. 

• Comparecer ao COLUN-UFMA utilizando máscara facial de tecido (preferencialmente de 3 camadas), 

cirúrgicas ou PFF2. O uso de máscaras é obrigatório a todos os membros da comunidade escolar, 

durante todo o tempo de permanência nas dependências da escola. 

• Não manipular as máscaras pela parte externa. 

• Não comparecer ao COLUN-UFMA com sintomas gripais e comunicar à coordenação para proceder 

ao abono de faltas. 

• Evitar tocar nariz, olhos e boca. 

• Seguir regras de etiqueta respiratória para proteção. Em caso de tosse e espirro, não remover a 

máscara em uso, proteger nariz e boca de forma adequada, usando a junção interna do cotovelo ou 

papel toalha. Fazer a troca da máscara em seguida. 

• Não cumprimentar por meio de abraços, apertos de mãos ou beijos. 

• Utilizar copos ou garrafas individuais para o consumo de água; evitar o contato direto da boca com 

bicos ejetores ou torneiras dos bebedouros. 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como telefones celulares, tablets, canetas, lápis, copos, 

talheres, toalhas e escovas de dente. 

• Higienizar objetos ou equipamentos de uso pessoal ou de uso frequente no trabalho, tais como 

canetas, lápis, teclado, mouse, bancadas, balcões, mesas, telefones, entre outros. 

• Higienizar de forma adequada e frequente as mãos, com água e sabão, principalmente nas seguintes 

situações: quando chegar à escola, após utilizar o banheiro; após tossir, espirrar ou assuar o nariz; 

antes e depois do lanche; a cada troca de máscaras; no retorno para a sala de aula; após o uso de 

utensílios e de materiais de limpeza; após recolher lixo e resíduos; após manusear dinheiro; sempre 

que identificar presença de sujidades nas mãos. 

• A troca de máscaras faciais de tecido deve ser realizada a cada três horas (no máximo) ou sempre 

que estiver úmida, suja ou com odor ruim. Cada indivíduo deve trazer de sua casa quantidade de 

máscara necessária para realizar as trocas. As máscaras sujas deverão ser guardadas na sacolinha 

“suja”. As máscaras limpas devem ser armazenadas em outra embalagem. Não usar a mesma 

embalagem para guardar as máscaras limpas e sujas.  

• As máscaras descartáveis devem ser descartadas em lixeiras com tampa, identificadas com a etiqueta 

“DESCARTE AQUI SUA MÁSCARA”, distribuídas nos locais de maior circulação de pessoas da escola. 

• A higienização das mãos com álcool em gel a 70% deve ser realizada quando não houver presença de 

sujidades visíveis nas mãos e sempre que houver toques em superfícies de contato frequente por 

outras pessoas, tais como maçanetas, corrimãos, puxadores de portas etc. 

• Os estudantes/servidores/colaboradores devem portar seus próprios frascos de álcool em gel a 70% 

para uso individual, além dos disponíveis nos ambientes coletivos. 

• Crianças e estudantes não devem trazer brinquedos e outros objetos que podem ser compartilhados. 

 

6. CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL 

Diante da perspectiva de retorno presencial da escola, é pertinente a elaboração de 
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recomendações práticas à comunidade escolar no que se refere à saúde mental, amparando-se nas 

diretrizes éticas, técnicas e legais existentes.  

Alguns documentos são norteadores fundamentais, com princípios e diretrizes éticas, técnicas e 

legais em psicologia e saúde mental: 

• Código de Ética Profissional do Psicólogo, especialmente no que se refere aos princípios 

fundamentais; 

• Produções técnicas e recomendações da Fiocruz Brasília sobre Saúde Mental e Atenção Psicossocial 

na Pandemia COVID-19; e 

• Dados e recomendações da Organização Mundial de Saúde. 

É fundamental reconhecermos que a decisão e o comportamento sobre a ideia de retorno 

presencial também são influenciados por pensamentos e emoções pessoais, além de condições 

psicossociais. Por exemplo: 

• Condição individual de saúde psicológica; 

• Condição individual de saúde física ou como cuidador de alguém em vulnerabilidade; 

• Sequelas ou dificuldades acrescidas após episódio de COVID; 

• Luto e perdas familiares, discentes e de colegas do espaço de trabalho; 

• (Des)conforto com o trabalho remoto; 

• Preferência pessoal pelo trabalho presencial, híbrido ou remoto; 

• Domínio de tecnologia e acesso a recursos de trabalho; 

• Medo de afastar-se dos familiares e deixá-los sob algum risco; 

• Residência provisória em outra cidade para cuidar ou estar com pessoas queridas durante a 

pandemia; 

• Flexibilidade na rotina de trabalho, ajustada para horários não naturais (noite/madrugada); 

• Demandas com nova rotina dos filhos, de alimentação ou outros compromissos pessoais e/ou 

familiares assumidos; 

• Dificuldade de acesso à rede de apoio de cuidado integral; 

• Mudanças no ciclo psicofisiológico habitual do organismo, exigindo tempo para nova adequação; 

• Natureza das atividades laborais (teóricas, técnicas, práticas, administrativas, de atendimento); 

• Desejo (ou não) de encontrar colegas e/ou discentes; 

• Medo de carregar de forma assintomática ou não o vírus para sua casa ou para os colegas/discentes 

(sentimento de responsabilidade ou culpa pela doença de alguém); 

• Público de atendimento com ou sem recursos tecnológicos para efetiva prestação do serviço público; 

• Pressão social ou política para o retorno presencial das aulas; 

• (In)segurança sobre protocolos definidos na instituição e em seu espaço específico de trabalho; 
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• Ausência de condições e estrutura física mínima para um retorno gradual possivelmente seguro. 

Desta forma, além dos critérios sobre quando retornar, conforme diretrizes e protocolos de 

biossegurança, é importante discutir como será feito este retorno, em atenção às condições de saúde da 

comunidade escolar e aos impactos que o retorno presencial pode ocasionar. 

Com os objetivos de diminuir os impactos negativos do retorno presencial ao trabalho sobre a 

saúde mental da comunidade escolar, protegendo e promovendo seus recursos saudáveis, bem como de 

promover a identificação e acolhida dos casos que necessitem de acompanhamento específico, 

consideramos importante à elaboração deste material. 

 

6.1. Recomendações em Saúde Mental 

Espaços/momentos para expressar-se (Acolhimento) 

Nesse contexto atípico, é preciso abrir espaços de expressão e escuta sobre as vivências e as 

mudanças que ocorreram no período. Não existe algo específico para falar que faça a outra pessoa se 

sentir melhor, mas pela atenção genuinamente interessada, com acolhimento, conseguimos nos ajudar e 

ajudar os outros. 

Desde março de 2020, a pandemia e seus múltiplos impactos apresentaram muitos desafios à 

nossa saúde mental. Apesar de todos estarmos passando pela pandemia, cada um viveu experiências 

muito diferentes. Mesmo quem não teve uma questão mais séria de saúde pessoal ou na família ou 

problemas financeiros precisou lidar com circunstâncias inéditas, como o distanciamento físico e o temor 

de contrair ou disseminar o vírus. Também vivenciamos sentimentos e comportamentos diversos, como 

tristeza, impotência, ansiedade, pressões de inúmeras ordens, revisão de prioridades, mudanças no estilo 

de vida e nas decisões para o futuro. 

Passamos (e estamos passando) por momentos difíceis, também encontramos estratégias 

saudáveis e alegrias nesse período. Alguns podem se sentir desmotivados frente aos acontecimentos, 

outros podem estar felizes com a nova etapa. Estar atento aos demais e entender a vivência do outro será 

fundamental. 

Estratégias: 

• Marcar o período, as ausências e os reencontros, como com homenagens diversas; 

• Momentos presenciais ou virtuais para falar do processo de retorno – aspectos positivos e difíceis; 

• Criar espaços para debater sobre o cotidiano do próprio trabalho, especialmente nas equipes; 

• Espaços/momentos para expressar sobre o contexto social e a revisão de nosso papel institucional; 

• Proporcionar espaços artísticos e culturais para expressão e significação sobre as vivências com os 

discentes, tais como murais, construções coletivas, playlists, fotografias, festivais, concursos e estudos 

literários, etc. 

 

6.2. Acompanhamento e Encaminhamento 

Especialmente no primeiro semestre após o retorno é necessário que cada chefia avalie com as 

suas equipes o andamento e alguma necessidade de trabalho, para eventuais adequações.  
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Em paralelo, todos devem estar atentos às sinalizações de dificuldades uns dos outros, bem como 

às próprias, pois é normal que, nessa volta, estejamos cheios de medos, preocupações e ansiedade. 

É importante estar atento ao que sente e aos colegas. Diminuir a cobrança sobre si mesmo e 

reconhecer que passamos por um momento atípico. 

Não desvalorizar sofrimentos e dificuldades, as situações que geram desconforto são diferentes 

em cada pessoa. Acolher o sofrimento nem sempre exige uma ação complexa, apenas ouvir com atenção 

e perguntar se há algo que possa fazer já será, muitas vezes, eficaz. 

Estratégias: 

• Possibilitar redução do volume usual de trabalho ou adequação de prazos; 

• Reuniões com a equipe de forma periódica para discussão de estratégias e apoio mútuo. Assim, a 

identificação de dificuldades e de casos de esgotamento é facilitada. 

Estabelecer alianças e conseguir a participação dos diversos atores sociais, como por exemplo, 

parceria com universidades que ofertam curso de Psicologia e/ou Pedagogia para realização de projetos 

que tenham como foco a atenção a servidores e estudantes. 

 

6.3. Considerações sobre o Acompanhamento e Identificação de Casos para Atenção Profissional 

Individualizada 

A OMS recomenda 3 ações em atenção psicológica voltada para o cuidado: 

1) observação das necessidades com respeito e sem julgamentos; 

2) escuta que promova a formação de vínculo por meio da percepção de que a pessoa está sendo ouvida 

e compreendida; e 

3) aproximação que possibilite atender às necessidades específicas da pessoa. Isso abrange o 

acionamento de outros pontos da rede de cuidado, o levantamento de recursos e possibilidades da pessoa 

em seu contexto, a indicação das possibilidades institucionais e de trabalho, além da divulgação de 

informações confiáveis. 

A maioria das situações não exigirá atendimento especializado de saúde mental. 

No entanto, estudos em outras epidemias e situações de catástrofes nos sinalizam que podemos 

esperar, pós-pandemia, alguns sintomas e adoecimentos psíquicos. Os transtornos psíquicos imediatos 

mais frequentes são os episódios depressivos e as reações de estresse agudo de tipo transitório. Entre os 

efeitos tardios mais recorrentes estão: luto patológico; depressão; transtornos de adaptação; 

manifestações de estresse pós-traumático; abuso do álcool ou outras substâncias que causam 

dependência e transtornos psicossomáticos. Também os padrões de sofrimento prolongado se 

manifestam como tristeza, medo generalizado e ansiedade expressos corporalmente − sintomas que 

podem vir a desencadear uma patologia a médio ou a longo prazo, caso não seja realizada uma 

intervenção qualificada (Fiocruz, 2020). 

Sinais que podem indicar encaminhamento ou busca de ajuda (MPSC, 2021; Fiocruz,2020): 

• Sofrimento intenso; 

• Sintomas persistentes ou recorrentes; 

• Intenso cansaço físico e mental; 
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• Recorrentes sentimentos de fracasso, insegurança, desesperança, impotência e incompetência; 

• Alteração de comportamento não usual para a pessoa (muito expansivo ou muito isolado), com 

manifestações de sofrimento/isolamento com grande frequência, persistência e intensidade, 

causando prejuízos na sua vida; 

• Reações emocionais desproporcionais à situação vivenciada, súbitas alterações de humor, 

irritabilidade e angústia, sem causas identificadas; 

• Aumento ou uso excessivo de álcool, medicamentos ou substâncias psicoativas, e outras drogas; 

• Medo de transmitir o vírus a outras pessoas, adoecer, morrer e perder pessoas e/ou meios de 

subsistência; 

• Pensamentos persistentes sobre a pandemia e outros contextos/situações fora de seu controle; 

• Sintomas anteriores associados a dores de cabeça, alterações no apetite e no sono, dificuldade de 

concentração, aceleração dos batimentos cardíacos, pressão alta e distúrbios gastrointestinais; 

• Comprometimento significativo do funcionamento social e cotidiano; e 

• Dificuldades profundas na vida familiar, social ou no trabalho. 

É fundamental salientar que muitas das demandas psicológicas observadas já estavam presentes 

na instituição, sendo apenas intensificadas pelo contexto da pandemia. O adequado acolhimento e 

encaminhamento em saúde mental podem ser cruciais na prevenção de adoecimentos e afastamentos 

de longa duração. 

Assim, ressaltamos ser fundamental que esses cuidados não estejam restritos a este momento ou 

aos efeitos da pandemia, mas que façam parte do cotidiano institucional, fortalecendo o ambiente laboral 

como espaço de proteção e promoção de saúde mental. 

 

7. ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ENSINO PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

7.1. Portaria 

• A temperatura corporal de adultos, estudantes e crianças deverá ser verificada por meio de 

termômetro digital infravermelho, tendo como limite de segurança a temperatura corporal de 

37.2°C. 

• Serão disponibilizados dispensadores com álcool em gel a 70% ou outro produto para a desinfecção 

nas entradas do colégio, preferencialmente com acionamento por pedal ou automático. 

• A portaria será organizada de modo a evitar aglomerações por meio de cones e/ou sinalização no 

piso e paredes. 

• Sempre que necessário, para evitar aglomerações, os espaços de entrada e de saída dos prédios do 

COLUN - UFMA deverão ser distintos. 

 

7.2. Secretaria, Coordenação e Direção 

• Optar por ventilação natural do ambiente com portas e janelas abertas, em ambientes como 

escritórios, salas de reunião, de aulas e demais espaços fechados. 

• Em caso de necessidade de utilização de ar-condicionado em espaços fechados, ainda assim as janelas 

e portas serão mantidas abertas. 
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• Nos espaços em que a ventilação natural não é possível, deve-se limitar o espaço de tempo no qual as 

pessoas compartilhem o ambiente a no máximo 1 hora, sendo seguido de 10 a 15 minutos durante os 

quais o local deve ser arejado com as portas abertas, sem a presença de pessoas. 

 

7.3. Salas de Aula 

• Organização das carteiras escolares das salas de aula respeitando a distância de segurança possível 

entre os estudantes; 

• Manutenção de álcool 70% em gel para a higienização das mãos em todas as salas de aula; 

• Execução de rotina frequente de higienização das mãos, principalmente após aplicação de atividades, 

antes e após as refeições; 

• Os alunos serão sensibilizados sobre a importância de reduzir as conversas paralelas durante o período 

em sala de aula, a fim de minimizar a presença de gotículas e aerossóis liberados no ambiente; 

• Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas); 

• Manter o distanciamento mínimo entre as carteiras;  

• Evitar o manuseio de celulares e bolsas; 

• Manter as mãos higienizadas; 

• Utilizar máscara e realizar troca da mesma a cada três horas, portanto é recomendável que todos 

tragam máscaras de reserva para realizar a troca. As máscaras sujas deverão ser guardadas na 

sacolinha “suja”. As máscaras limpas devem ser armazenadas em outra embalagem. Não usar a mesma 

embalagem para guardar as máscaras limpas e sujas. As máscaras descartáveis devem ser descartadas 

em lixeiras com tampa, identificadas com a etiqueta “DESCARTE AQUI SUA MÁSCARA”, distribuídas 

nos locais de maior circulação de pessoas da escola. 

• Utilizar, EPIs (jaleco, máscara e touca) antes de entrar no laboratório onde há exigência, e descartar 

adequadamente materiais e objetos de proteção individual, preferencialmente separados em sacos, 

prevenindo o contágio. Não colocar as máscaras no bolso, na bolsa ou por cima das carteiras. 

 

7.4. Laboratórios e Biblioteca 

• Os laboratórios e a biblioteca da escola deverão ter indicado na porta de entrada a capacidade máxima 

de pessoas que podem ser lotadas no espaço, respeitando o distanciamento de 1,5 m de raio entre as 

pessoas; 

•  Será disponibilizado álcool a 70% para uso nos espaços destinados aos laboratórios e biblioteca; água, 

sabão e papel toalha para limpeza das mãos nos laboratórios que dispõem de pias; 

• O uso de máscara é obrigatório por todos os alunos, professores, servidores e terceirizados nos 

espaços da biblioteca e laboratórios; 

• Os laboratórios em áreas fechadas e/ou que não permitem a renovação constante do ar, deve-se 

utilizar máscara PFF2 e face-Shields para minimizar o risco de contaminação; 

• Os jalecos devem ser utilizados exclusivamente nos laboratórios, sendo estritamente proibida a 

circulação de pessoas vestidas com jalecos pela escola; 

• Após o uso dos laboratórios, os materiais e superfícies (bancadas) deverão ser higienizados pelos 

mesmos usuários das instalações para reduzir uma possível propagação; 

• O empréstimo e a devolução de livros do acervo da Biblioteca pelos alunos e professores do COLUN 

deverá ser realizado atendendo as medidas de higiene das mãos e distanciamento; 



11 
 

 
PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA E DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

• A limpeza terminal dos laboratórios e biblioteca será realizada ao final de cada dia letivo, ou conforme 

utilização dos demais laboratórios. 

 

7.5. Lanche e Recreio 

O lanche que será fornecido pela escola deverá ser distribuído aos alunos, em princípio, nas salas 

de aula e/ou no refeitório de acordo com escala pré-estabelecida pela escola. Recomenda-se que os 

alunos evitem sair para os corredores e pátio da escola, diminuindo assim, qualquer tipo de aglomeração. 

Essa ação ocorrerá, tanto no turno matutino, quanto no vespertino, obedecendo aos horários 

estabelecidos de intervalo para o lanche. 

 

8. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS 

Serão considerados sintomas sugestivos de COVID-19: tosse, febre, coriza, dor de garganta, 

dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do 

olfato ou paladar, diarreia e dor abdominal (BRASIL, 2022). 

O aluno que for identificado com sintomas sugestivos da COVID-19 tanto na entrada da escola 

como durante o período em que estiver em sala de aula, será encaminhado para uma sala reservada, até 

que o seu responsável possa buscá-lo. 

O membro da comunidade escolar, seja aluno, professor, servidor ou terceirizado que apresentar 

quaisquer dos sintomas sugestivos da COVID-19 deverá informar à escola em seguida. Após a suspeita, as 

medidas de isolamento e precaução devem iniciar imediatamente e só podem ser suspensas após 10 dias 

da data de início dos sintomas, desde que permaneçam afebris sem o uso de medicamentos antitérmicos 

há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios (BRASIL, 2020). 

A confirmação com exame laboratorial é de grande importância para toda Escola e para o aluno, 

professor, servidor ou terceirizado. Em caso de teste positivo, deverá ser seguido as orientações de 

isolamento, conforme recomendações contidas no Quadro 1. 

A pessoa que tiver contato próximo desprotegido com casos suspeitos ou confirmados de COVID-

19, deverá manter-se afastada das atividades presenciais da escola por 14 dias após a data da última 

exposição ao caso suspeito ou confirmado. 

 

Quadro 1: Recomendações para isolamento1de casos de COVID-19 no Colégio Universitário. 

SITUAÇÃO ISOLAMENTO SAÍDA DO ISOLAMENTO 

Pessoas com sintomas gripais com 
ou sem confirmação por exame 
laboratorial 

Por 10 dias completos a partir do 
dia do início dos sintomas 

Após 10 dias completos de 
isolamento deverá estar afebril 
sem o uso de medicamentos 
antitérmicos há pelo menos 24 
horas e com remissão dos sintomas 
respiratórios. 

 
1 Isolamento é a separação de indivíduos infectados dos não infectados durante o período de 
transmissibilidade da doença, quando é possível transmitir o patógeno em condições de infectar outra 
pessoa (Brasil, 2022). 
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Pessoas sem sintomas gripais com 
resultado confirmado por exame 
laboratorial 

Por 10 dias completos a partir da 
data da coleta do exame 

Se permanecer assintomático 
durante todo o período e com 
resultado não detectado para teste 
RT-PCR ou não reagente para teste 
rápido de antígeno (TR-Ag) 
realizado no 5º dia completo a 
contar da data do primeiro exame. 
Sem possibilidade de realizar (2ª 
coleta) de exame RT PCR ou TR-Ag, 
aguardar os 10 dias completos a 
partir da data da coleta do exame. 
 

Fonte: Adaptado de BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância 

epidemiológica: emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019 – covid-

19. Brasília, 2022. 

 

É considerado contato próximo à pessoa que: (BRASIL 2022): 

• Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um caso 

confirmado;  

• Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos, contato face a face ou pele a pele) 

com um caso, por qualquer período de tempo;  

• Pessoa que reside na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, dentre outros) de um 

caso. 

 

9. RECOMENDAÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 

Quadro 2: Recomendações mediante as situações de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no 

COLUN-UFMA. 

SITUAÇÃO RECOMENDAÇÕES 

Confirmação ou suspeita de um caso 
de COVID-19-um ou mais casos 
suspeitos ou confirmados no qual os 
envolvidos convivam na mesma 
turma. 

➢ Comunicar CIEVS/SEMUS, prazo 24 horas. 
➢ As aulas presenciais da turma serão suspensas, por até 14 dias e todos 

os contatos próximos deverão ser monitorados pela escola. Realizar 
aulas remotas. 

➢ As atividades presenciais das demais instalações administrativas, 
turmas e locais que não tiveram contato com a pessoa em questão 
devem ser mantidas. 

➢ Limpeza completa de pisos, paredes e mobiliário da sala de aula e de 
outros espaços que a pessoa frequentou. 

➢ As pessoas que se autodeclararem contactantes com o caso 
confirmado devem ficar em casa por 14 dias. 

Confirmação ou suspeita de um caso 
de COVID-19- quando em espaço 

administrativo. 

➢ Comunicar CIEVS/SEMUS, prazo 24 horas. 
➢ Afastamento por 10 dias da pessoa sob suspeita ou confirmação da 

infecção, a partir da data da confirmação por exame laboratorial ou 
desde o primeiro dia de sintomas. 

➢ As pessoas que se autodeclararem contactantes com o caso 
confirmado devem ficar em casa por 14 dias. 

➢ Limpeza completa de pisos, paredes e mobiliário do ambiente e de 
outros espaços que a pessoa frequentou. 

➢ Manter as atividades presenciais com os servidores que não tiveram 
contato com a pessoa em questão. 
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➢ Todos os contatos próximos deverão ser monitorados pela unidade. 

Confirmação de um segundo caso de 
COVID-19- o segundo caso não teve 
contato com o primeiro caso, turmas 
diferentes (mesmo turno ou turno 
contrário) ou segundo caso ocorreu 
após o período de 10 dias de 
isolamento do primeiro caso. 

➢ Comunicar CIEVS/SEMUS, prazo 24 horas. 
➢ As aulas presenciais da turma serão suspensas, por até 14 dias e todos 

os contatos próximos deverão ser monitorados pela gestão da escola. 
Realizar aulas remotas. 

➢ As atividades presenciais das demais instalações administrativas, 
turmas e locais que não tiveram contato com a pessoa em questão 
devem ser mantidas. 

➢ Limpeza completa de pisos, paredes e mobiliário da sala de aula e de 
outros espaços que a pessoa frequentou. 

➢ As pessoas que se autodeclararem contactantes com o caso 
confirmado devem ficar em casa por 14 dias. 

Confirmação de mais de dois casos de 
COVID-19- que estão na mesma 
turma ou espaço administrativo. 

➢ Comunicar CIEVS/SEMUS, prazo 24 horas. 
➢ As aulas presenciais das turmas serão suspensas, por até 10 dias e 

todos os contatos próximos deverão ser monitorados pela escola. 
Realizar aulas remotas. 

➢ Afastamento por 10 dias das pessoas sob suspeita ou confirmação da 
infecção, a partir da data da confirmação por exame laboratorial ou 
desde o primeiro dia de sintomas. 

➢ Limpeza completa de pisos, paredes e mobiliário da sala de aula e de 
outros espaços que a pessoas frequentaram. 

➢ As pessoas que se autodeclararem contactantes com o caso 
confirmado devem ficar em casa por 14 dias. 

➢ Acompanhamento de todas as pessoas que frequentam as instalações 
da escola, para monitorar surgimento de sintomas e gravidades dos 
casos. 

Fonte: Adaptado de UFPI, 2022; UFMT, 2020. 

 

9.1 Acompanhamento e Monitoramento dos Casos 

Todos os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 ocorridos na escola deverão ser reportados 

ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS/SEMUS). 

O CIEVS2 é a unidade operacional destinada a detectar e organizar a resposta a eventos com 

potencial de constituir uma emergência em saúde pública, vinculada à Secretaria de Vigilância em Saúde 

do Ministério da Saúde (SVS/MS), é o centro estratégico que juntamente com a Escola participará da 

avaliação do nível de risco para determinar se, quando e por quanto tempo parte ou toda a escola deve 

ser fechada e demais procedimentos necessários a serem adotados, incluindo definição de caso, 

rastreamento de contatos próximos e definição dos parâmetros para adoção de medidas de proteção. 

A instituição escolar deverá fazer o monitoramento de alunos, professores e outros servidores 

faltosos, com objetivo de apoiar o monitoramento da Saúde. As ações de monitoramento da instituição 

escolar são: 

• Verificar diariamente as ausências de alunos. Se houver falta verificar junto à família, ou responsáveis, 

o motivo da ausência; 

• O monitoramento deve ser feito em todos os períodos e em todas as salas de aula; 

• O monitoramento de ausências deve ser feito também em professores, funcionários e colaboradores; 

 
2 Este protocolo foi revisado pela equipe técnica do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde 
(CIEVS/SEMUS)   
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• Caso seja verificado que a ausência se deu por motivo de doença, compatível com COVID-19, a 

instituição escolar deve comunicar o CIEVS, para avaliação do nível de risco e demais procedimentos. 

 

10. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Os horários de aulas dos Ensinos Fundamental e Médio terão uma duração de 40 minutos para 

atividades síncronas e estão estabelecidos no Quadro 3. 

Dessa forma, para cada turno foram estabelecidos dois horários de entrada dos alunos, a saber: 

No turno matutino (Ensino Fundamental) os alunos das turmas do 5°A, 5°B, 5°C, 6°A, 6°B e 6°C 

deverão entrar na escola a partir do 1° horário (7:15 h), mantendo o distanciamento, e pelo portão lateral 

da escola, sendo checado a temperatura desses alunos. Já os alunos das demais turmas (7°A, 7°B, 7°C, 

8°A, 8°B, 8°C, 9°A, 9°B e 9°C) deverão entrar na escola a partir do 2° horário (7:55 h), utilizando o mesmo 

portão e com o mesmo procedimento de verificação de temperatura e higiene das mãos. 

Os alunos do Ensino Médio (turno vespertino) deverão seguir o mesmo protocolo estabelecido 

para o Fundamental, ou seja, as turmas do 1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 3°A e 3°B entrarão na escola no 1° horário 

(13:15 h), enquanto as turmas do 2°A, 2°B, 2°C, 2°D, 3°C e 3°D só poderão adentrar na escola a partir do 

2° horário (13:55 h). Ambos deverão seguir o mesmo planejamento de entrada, pelo portão lateral e com 

verificação de temperatura e higiene das mãos. 

 

     Quadro 3: Horários letivos do COLUN em 2022. 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

1° horário 7:15-7:55 1° horário 13:15-13:55 

2° horário 7:55-8:35 2° horário 13:55-14:35 

3° horário 8:35-9:15 3° horário 14:35-15:15 

INTERVALO INTERVALO 

4° horário 9:35-10:15 4° horário 15:35-16:15 

5° horário 10:15-10:55 5° horário 16:15-16:55 

6° horário 10:55-11:35 6° horário 16:55-17:35 

7° horário 11:35-12:15 7° horário 17:35-18:15 

  8° horário 18:15-18:55 

 

Para evitar aglomeração dos alunos na entrada de cada turno, é aconselhado a todos que 

cheguem à escola no horário estabelecido para suas respectivas turmas. Esta medida tem por objetivo, 

evitar um fluxo intenso de alunos e consequente aglomeração na entrada da escola. 

Os alunos serão orientados a sair da escola após a última aula ministrada, independente do 

horário, evitando a permanência nos espaços da escola, a fim de reduzir aglomeração e manter o 

distanciamento. 
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Recomenda-se que todas as atividades letivas no contraturno às aulas presenciais deverão ocorrer 

de forma remota ou presencial aos sábados, desde que haja planejamento prévio entre o professor e as 

coordenações. 

Mediante a suspensão das aulas presenciais por suspeita ou confirmação de casos da COVID-19, 

a escola irá disponibilizar links que possibilitarão às turmas acompanharem as aulas de forma remota pela 

plataforma do Google Meet. 
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AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 
(SINAIS OU SINTOMAS GRIPAIS) 

 
 
 

Eu, __________________________________________________, RG nº ________________, CPF nº 

________________________, Matrícula nº _______________, declaro para fins específicos de 

afastamento das atividades presenciais realizadas no (a) ______________________________________ 

(unidade de exercício) estritamente pelo tempo em que perdurarem os sintomas, que apresento sinais 

ou sintomas gripais, com data de início _________________, estando ciente de que devo procurar 

atendimento médico. Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará 

às sanções penais e administravas previstas em Lei. 

 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 

__________________________________________________________________ 
Ciência e de acordo do Responsável para menores de 18 anos 

 

 

 

 

 

São Luís, _____ de _________________ de _________. 
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CARTA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA ÀS UNIDADES DE SAÚDE 

 

À UNIDADE DE SAÚDE ou profissional de saúde: para avaliação clínica  

O Colégio Universitário (COLUN-UFMA) está em monitoramento de casos suspeitos de COVID-19. Em 

atenção às DIRETRIZES PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE FRENTE AOS CASOS SUSPEITOS DE 

COVID-19 EM ALUNOS E TRABALHADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, solicito avaliação e conduta 

frente ao caso em questão: 

O aluno (  ) trabalhador (  )_______________________________________________________, data de 

nascimento: ___ /___ / _____, compareceu nesta unidade escolar no dia ___ /___ /____ apresentando 

os seguintes sintomas abaixo indicados:  

(   ) febre (mesmo que referida)      (   ) dor de cabeça                   (   ) obstrução nasal 

(   ) calafrios                                         (   ) dor de garganta                (   ) distúrbios olfativos 

(   ) coriza                                              (   ) distúrbios gustativos       (    ) diarreia   

(   ) tosse 

 

____________________________________________                           _____________________ 
                                         Nome                                                                                  Cargo ou Função 
 

Colégio Universitário (COLUN-UFMA), São Luís, MA ________de________de ____

Atenciosamente, À UNIDADE ESCOLAR: retorno da Avaliação Clínica do aluno/trabalhador  

Avaliação clínica: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Conduta: Realizou teste de Covid?  (  ) Sim (  ) Não  

Se sim, qual teste? ________________________________________  

Afastamento: _____ dias  

Orientações gerais para a escola: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 NO COLUN-UFMA 

Nome completo 
 

Vacinação 
contra 
COVID-19 
[1] sim 
[2] não 

Data de 
nascimento 

Membro da 
comunidade 
escolar 
[1] professor 
[2] aluno 
[3] servidor 
[4] 
terceirizado 

Se aluno, 
informar 
Turma 

Endereço residencial Telefone 
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FICHA DE RASTREAMENTO DE CONTATOS DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 NO COLUN-UFMA 

Nome completo do contato Vacinação 
contra 
COVID-19 
[1] sim 
[2] não 

Membro da comunidade 
escolar e local onde 
desenvolve suas 
atividades. Se for aluno, 
informar a Turma. 
[1] professor 
[2] aluno 
[3] servidor 
[4] terceirizado 

Endereço residencial Telefone 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


