
	

	

	

	

PROTOCOLO PARA O RETORNO AOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

 

Todos os estudantes formandos de 2020 dos cursos de saúde que retornarão aos estágios, 
deverão seguir o seguinte protocolo, a saber: 

1. Procurar a secretária da coordenação de estágios para receber o Termo de Retorno 
Voluntário; 
 

2. Ler com atenção o termo, assinar, e seguir para avaliação pela equipe de enfermagem 
na própria UBS da clínica Escola da FADBA. Após a avaliação da equipe de 
enfermagem, o documento deverá ser devolvido pelo aluno à secretaria da 
coordenação dos estágios da FADBA; 
 

3. A enfermeira irá realizar as seguintes perguntas: 
a. Você teve contato com alguém diagnosticado com Covid-19? 
b. Se positivo, o nome do estudante será cadastrado para acompanhamento via 

WhatsApp, sendo indicado a permanência em seu domicílio por oito dias para 
acompanhamento de possíveis sintomas. Se não apresentar nenhum sintoma, 
após o oitavo dia o estudante estará autorizado a iniciar os estágios; 

c. Se a resposta for negativa, poderá participar do estágio no dia seguinte. 
 

4. Todo estagiário deverá considerar o aparecimento de qualquer sintoma gripal, e em 
caso positivo, deve procurar imediatamente avaliação do estado de saúde na UBS da 
Clínica escola da FADBA. A enfermeira responsável pela UBS da clínica escola da 
FADBA, avaliará a necessidade ou não de afastamento das atividades de estágio por 
até 14 dias.  
 

5. Diariamente será avaliado o nível de oxigenação através de oxímetro e a temperatura 
será aferida na entrada da clínica.  
 

6. Todos os estagiários deverão usar máscara e face shield. O uso de aventais, luvas, 
propé e touca de cabelo, foi definido por cada NDE e colegiado de curso. 

a. Odontologia: uso de pijama cirúrgico trocado no vestiário do térreo da clínica, 
uso de touca, luvas, propé, sapato branco fechado confeccionado em material 
impermeável, avental descartável em TNT gramatura 40 sobre pijama, 
máscara PFF2, balaclava descartável e protetor facial face shield.  

b. Fisioterapia: uso de jaleco, avental (descartável ou reutilizável), máscara, touca 
e protetor facial face shield. 

c. Enfermagem: uso de jaleco, máscara e protetor facial face shield em tempo 
integral. Uso de propé, touca, avental descartável e luvas de procedimento 
para eventuais intervenções. 

d. Psicologia: uso de máscara e protetor facial face shield. 
 

7. Os estagiários que residem no internato, receberão instruções detalhadas para 
cuidados especiais, com o propósito de evitar possível contágio e propagação do vírus. 
Os estudantes terão acesso pela entrada interna da clínica, trocando o calçado logo na 
entrada. Os atendimentos deverão ser encerrados as 11h30 ou 17h30, dependendo do 
turno, para que haja tempo hábil para a limpeza pessoal antes do acesso ao refeitório.  



	

	

 

 
8. Os estagiários que realizarão atendimento no hospital Luis Argolo, deverão realizar o 

teste da Covid-19. Não há exigências por parte do hospital quanto ao tipo de exame a 
ser realizado. O teste deve ser realizado com data mais próxima ao início dos estágios, 
não ultrapassando o limite máximo de 14 dias. 
 

9. Os pacientes da clínica, serão recomendados a acessar a clínica com o uso de 
máscara. Estes, receberão informações via WhatsApp sobre a Covid-19, para avaliar 
possíveis sintomas e em caso positivo, recorrer a sua UBS. 
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