
Recomendaça
o para a retomada das pra� ticas de esta� gio em Hospitais de Ensino

O estado de calamidade pú� blica declarado pelos governos federal, estadúal e múnicipal
determinoú regras de isolamento social, institúí�das pelas aútoridades competentes em
todo o paí�s, a partir de meados de março de 2020. A pandemia da COVID-19 demandoú
aço
 es para búscar a contença
o da disseminaça
o do coronaví�rús com impactos severos
na  formaça
o  dos  estúdantes  das  a� reas  de  saú� de  pela  restriça
o  das  atividades  dos
esta� gios nos ambientes ambúlatoriais e hospitalares.

Com a atenúaça
o da crise sanita� ria, vem a preocúpaça
o em restabelecer as atividades
edúcacionais  com segúrança o mais ra�pido possí�vel.   A presencialidade e o contato
interprofissional  com  pessoas  e  coletividades  sa
o  condiço
 es  da  pra� tica  de  esta� gio
imprescindí�veis para o desenvolvimento das habilidades e compete*ncias profissionais
previstas  nas  Diretrizes  Cúrricúlares  Nacionais  (DCN),  e  qúe  devem  atentar  aos
padro
 es  de  qúalidade  e  segúrança  para  preservaça
o  da  vida  dos  estúdantes,
colaboradores e pacientes assistidos nas únidades concedentes de esta� gio.

Ciente das inú� meras implicaço
 es qúe decorrem da súspensa
o das atividades de esta� gio
e de seú gradúal e segúro retorno, visando apoiar nossas associadas para a organizaça
o
desse  retorno,  mas  salientando  qúe  a  aútonomia  para  a  definiça
o  /  condúça
o  do
processo e�  do pro� prio Hospital de Ensino (HE) júnto a Institúiça
o de Ensino Súperior
(IES);  considerando  as  legislaço
 es  locais,  inclúsive  do  múnicí�pio,  a  ABRAHUE
elaborou  um  conjunto  de  recomendações  para  retomada  das  atividades  de
estágio nos Hospitais de Ensino no país. 

1. Antes do iní�cio das atividades de esta� gio  

 A retomada dos  esta� gios  deve  ser  permitida  por  fases,  com úm nú� mero de  alúnos
restrito  para  cada  momento  epidemiolo� gico,  podendo  haver  nova  súspensa
o  dos
esta� gios se novas recomendaço
 es das aútoridades pú� blicas súrgirem.

 Solicitar a4 s Institúiço
 es de Ensino Súperior qúe realizem triagem para identificaça
o de
alúnos e professores de grúpo de risco antes do encaminhamento dos mesmos aos
Hospitais de Ensino.

 Os HE e as IES devem realizar treinamentos preparato� rios em biossegúrança, no qúal
os alúnos sejam orientados sobre as aço
 es para redúça
o da transmissa
o e a colocaça
o e
retirada  dos  eqúipamentos  de  proteça
o  nas  únidades  hospitalares,  assim  como
esclarecimento de eventúais dú� vidas. 

 Reforçar as informaço
 es sobre úso de jalecos apenas em ambientes assistenciais do
hospital  e do cúidado com a desinfecça
o de objetos de avaliaça
o diagno� stica (como
estetosco� pios)  e  oútros  recúrsos  terape*úticos  útilizados  entre  os  atendimentos  de
diferentes pacientes.

 Súgere-se qúe os esta� gios na
o ocorram em diferentes Unidades de Saú� de no mesmo
perí�odo.
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 Todos os espaços devem ser adeqúados para contribúir com a conscientizaça
o acerca
das orientaço
 es de prevença
o em geral atrave�s de cartazes e sinalizaço
 es no cha
o, ale�m
de  informar  sobre  as  recomendaço
 es  especí�ficas  para  cada  ambiente,  como  a
qúantidade ma�xima de pessoas por espaço. 

 Pode  ser  facúltado  ao  HE,  a  solicitaça
o  de  úm  Termo  de  Cie*ncia  dos  alúnos  qúe
ingressarem nos campos de esta� gio, explicitando os riscos envolvidos na atividade de
campo, isentando os hospitais de qúalqúer responsabilidade, se por acaso o alúno se
contaminar com Coronaví�rús oú qúaisqúer oútras doenças infecciosas.

2. Do planejamento para a distribúiça
o de alúnos nas únidades hospitalares  

 Dar oportúnidade inicial  a4 s  a� reas ambúlatoriais  e  de  internamento (enfermarias)  e
planejar  a  abertúra  consecútiva  de  únidades  fechadas  como  Unidades  de  Terapia
Intensivas e Centros Cirú� rgicos. 

 Distribúir  os alúnos com úma relaça
o de 1 alúno por paciente oú 1 alúno a cada 2
pacientes de forma concomitante em úma únidade.

 Gúardar o distanciamento de 1,5m entre pessoas em únidades de apoio diagno� stico.
 Possibilitar o aúmento da carga hora� ria dia� ria de esta� gio, redúzindo o nú� mero de dias

da semana para essa atividade. Se factí�vel, distribúir os alúnos em dias alternados para
o esta� gio. 

3. Do acesso a4 s únidades hospitalares e a logí�stica das atividades de esta� gio  

 Possibilitar a  mensúraça
o  de temperatúra dos alúnos diariamente para o acesso a4 s
únidades do hospital.  Se a temperatúra estiver maior oú igúal 37,5ºC,  na
o deve ser
permitida a entrada do alúno para o esta� gio, e o alúno deve ser orientado a procúrar
úma  eqúipe  de  saú� de  para  investigaça
o  e  triagem.  Esse  encaminhamento  deve  ser
alinhado entre a IES e o hospital antes da retomada dos esta� gios.

 Possibilitar o acesso dos estúdantes aos eqúipamentos de proteça
o individúal (EPI),
seja ele fornecido pela IES, seja pelo Hospital, de acordo com o contrato qúe rege esta
relaça
o.

 Orientar qúe eventúais discússo
 es clí�nicas oú cientí�ficas sejam realizadas em espaço
amplo, com nú� mero restrito de alúnos oú em espaço virtúal, preferencialmente.

 Limitar o contingente de alúnos em salas de prescriça
o oú oútros espaços de conví�vio
no hospital.

4. Da comúnicaça
o sobre casos súspeitas oú confirmados de COVID-19   

O alúno na
o  podera�  comparecer  ao campo de esta� gio  se apresentar  qúalqúer  sintoma
compatí�vel de COVID-19, apenas apo� s avaliaça
o me�dica.

 Desenvolver e implementar úma comúnicaça
o ra�pida e clara com toda a comúnidade
de estúdantes, professores e profissionais para identificaça
o de sintomas oú de contato
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de alúnos com paciente súspeito oú confirmado. O flúxo de encaminhamento de alúnos
e professores para avaliaça
o de sintomas e triagem deve ser estabelecido entre a IES e
o HE antes da entrada dos alúnos em campo, bem como a reavaliaça
o para retorno a4 s
atividades desse alúno oú professor.

 Em caso de isolamento oú modificaça
o de sitúaça
o epidemiolo� gica da únidade onde
esta�  sendo realizado o esta� gio, o hospital deve notificar a IES e avaliar a modificaça
o de
campo dos alúnos.

Estas orientaço
 es podem sofrer alteraça
o sempre qúe novos conhecimentos sobre o
SARS-COV-2 súrgirem. 

A  ABRHUE  reafirma  o  compromisso  com  a  defesa  da  formação  presencial  nas
atividades práticas nos Hospitais de Ensino que oferecem condições para o trabalho,
com medidas adequadas de proteção física e psicossocial dos estudantes, docentes,
trabalhadores e pacientes e pelo fortalecimento do SUS, onde se desenvolvem os mais
altos padrões das práticas de atenção e do ensino técnico e profissional da saúde no
Brasil.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

José Antônio Rodrigues Alves
Presidente da Abrahue
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