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recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e 
controle da disseminação do novo coronavírus (Covid-19): 

As medidas abaixo visam a implementação de medidas de prevenção e controle da disseminação 

da Covid-19 nos laboratórios do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Católica do Leste 

de Minas Gerais (Unileste). Para proteger o corpo docente, discente e demais colaboradores, as 

medidas que devem ser adotadas por todos são: 

1. LimPEZA Do LABorATÓrio

Q O laboratório deve ser higienizado diariamente. Piso e superfícies devem ser limpas antes e 

após as aulas práticas ocorrerem.

Q A limpeza do piso deve ser realizada pela equipe de limpeza utilizando água e sabão ou hipo-

clorito de sódio (água sanitária) ou PEROXY-4D.

Q As limpezas das superfícies devem ser realizadas com água e sabão ou álcool à 70% ou PE-

ROXY-4D.

2. roTiNA DAS AuLAS PráTiCAS

Q Os estudantes serão divididos em duplas ou trios, permanecendo sempre os mesmos, sem 

rotatividade entre eles.

Q Para realização das aulas práticas, o estudante deverá utilizar ja-

leco e os seguintes EPIs (máscara cirúrgica, jaleco descartável, Face 

Shield, luvas e gorro).

Q Será permitido o uso de manuseio sem luvas em situações práticas 

que o professor avaliar como necessário para maior percepção do to-



Protocolo Operacional
Fisioterapia

4

que, devendo o discente realizar a correta higienização das mãos antes e depois.

Q No início e fim de cada aula prática, os alunos deverão higienizar macas e os materiais com 

álcool à 70% antes de iniciar os procedimentos.

Q Recursos como espirômetro de incentivo não deverão ser utilizados, apenas apresentado aos 

alunos(as).

Q Os demais recursos deverão obrigatoriamente serem utilizados com o uso de filtro de barreira 

HME.

Q Aparelhos como esfignomanômetro e estetoscópio deverão ser trazidos pelos estudantes e 

serão de uso individual.

Q Está proibido o compartilhamento de utensílios como copo, garrafa e materiais como caneta, 

lápis, pranchetas e outros.

Q Após a aula, deverão fazer a desparamentarão dos EPIs na área suja e o descarte na lixeira para 

resíduos infectantes.

3. CoNDuTAS iNDiViDuAiS E CoLETiVAS

Q Estudantes e professores devem levar o mínimo possível de materiais 

individuais como livros e mochilas para evitar disseminação do vírus.

Q Retirar todos os adornos antes de entrar no laboratório.

Q Higienizar as mãos com água e sabão antes de entrar no laboratório.

Q Máscara cirúrgica é obrigatória para os alunos durante toda a perma-

nência no laboratório e a responsabilidade de aquisição é dos mesmos.
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Q A máscara cirúrgica deve ser trocada sempre que estiver úmida.

Q Usar luvas de procedimento durante a manipulação dos recursos e equipamentos.

Q Utilizar jaleco descartável durante a prática em pares.

Q Proibido sair do laboratório utilizando EPIs.

Q Após tocar objetos ou equipamentos, higienizar as mãos com preparação alcoólica.

Q Usar gorro durante a realização de procedimentos.

Q Usar sapato fechado que proteja o dorso do pé e o calcanhar.

Q Usar jaleco durante toda permanência no laboratório.

Q Respeitar a demarcação dos equipamentos, macas e cadeiras, não deslocando de forma algu-

ma de lugar.

4. iNFrAESTruTurA

Q Manter as macas dos laboratórios e demais equipamentos com distanciamento de 1,5 a 2,0 

metros entre eles. 

Q Deixar as janelas abertas e desligar o ar condicionado.

Q Garantir o acesso aos suprimentos para higiene das mãos na 

entrada dos laboratórios.
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5. EQuiPAmENToS DE ProTEÇÃo iNDiViDuAL (EPi)

Disciplina EPi

Prática Integradas
em Fisioterapia IV

Face Shield 
Máscara Cirúrgica ou superior

Jaleco Descartável 
Luvas
Gorro
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