Recomendaçã o para a retomada das prá ticas de está gio em Hospitais de Ensino
O estado de calamidade pú blica declarado pelos governos federal, estadual e municipal
determinou regras de isolamento social, instituídas pelas autoridades competentes em
todo o país, a partir de meados de março de 2020. A pandemia da COVID-19 demandou
açõ es para buscar a contençã o da disseminaçã o do coronavírus com impactos severos
na formaçã o dos estudantes das á reas de saú de pela restriçã o das atividades dos
está gios nos ambientes ambulatoriais e hospitalares.
Com a atenuaçã o da crise sanitá ria, vem a preocupaçã o em restabelecer as atividades
educacionais com segurança o mais rá pido possível. A presencialidade e o contato
interprofissional com pessoas e coletividades sã o condiçõ es da prá tica de está gio
imprescindíveis para o desenvolvimento das habilidades e competências profissionais
previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), e que devem atentar aos
padrõ es de qualidade e segurança para preservaçã o da vida dos estudantes,
colaboradores e pacientes assistidos nas unidades concedentes de está gio.
Ciente das inú meras implicaçõ es que decorrem da suspensã o das atividades de está gio
e de seu gradual e seguro retorno, visando apoiar nossas associadas para a organizaçã o
desse retorno, mas salientando que a autonomia para a definiçã o / conduçã o do
processo é do pró prio Hospital de Ensino (HE) junto a Instituiçã o de Ensino Superior
(IES); considerando as legislaçõ es locais, inclusive do município, a ABRAHUE
elaborou um conjunto de recomendações para retomada das atividades de
estágio nos Hospitais de Ensino no país.
1. Antes do início das atividades de está gio










A retomada dos está gios deve ser permitida por fases, com um nú mero de alunos
restrito para cada momento epidemioló gico, podendo haver nova suspensã o dos
está gios se novas recomendaçõ es das autoridades pú blicas surgirem.
Solicitar à s Instituiçõ es de Ensino Superior que realizem triagem para identificaçã o de
alunos e professores de grupo de risco antes do encaminhamento dos mesmos aos
Hospitais de Ensino.
Os HE e as IES devem realizar treinamentos preparató rios em biossegurança, no qual
os alunos sejam orientados sobre as açõ es para reduçã o da transmissã o e a colocaçã o e
retirada dos equipamentos de proteçã o nas unidades hospitalares, assim como
esclarecimento de eventuais dú vidas.
Reforçar as informaçõ es sobre uso de jalecos apenas em ambientes assistenciais do
hospital e do cuidado com a desinfecçã o de objetos de avaliaçã o diagnó stica (como
estetoscó pios) e outros recursos terapêuticos utilizados entre os atendimentos de
diferentes pacientes.
Sugere-se que os está gios nã o ocorram em diferentes Unidades de Saú de no mesmo
período.
SRTV/S Qd. 701, Conj. E, Bl.3, 4º andar, sala 406. Edifício Palácio do Rádio I, nº 130. Asa Sul, Brasília - DF | CEP: 70340-901 (61)
3223-3151 / 98348-0201| secretariaabrahue@gmail.com | www.abrahue.org.br





Todos os espaços devem ser adequados para contribuir com a conscientizaçã o acerca
das orientaçõ es de prevençã o em geral através de cartazes e sinalizaçõ es no chã o, além
de informar sobre as recomendaçõ es específicas para cada ambiente, como a
quantidade má xima de pessoas por espaço.
Pode ser facultado ao HE, a solicitaçã o de um Termo de Ciência dos alunos que
ingressarem nos campos de está gio, explicitando os riscos envolvidos na atividade de
campo, isentando os hospitais de qualquer responsabilidade, se por acaso o aluno se
contaminar com Coronavírus ou quaisquer outras doenças infecciosas.
2. Do planejamento para a distribuiçã o de alunos nas unidades hospitalares







Dar oportunidade inicial à s á reas ambulatoriais e de internamento (enfermarias) e
planejar a abertura consecutiva de unidades fechadas como Unidades de Terapia
Intensivas e Centros Cirú rgicos.
Distribuir os alunos com uma relaçã o de 1 aluno por paciente ou 1 aluno a cada 2
pacientes de forma concomitante em uma unidade.
Guardar o distanciamento de 1,5m entre pessoas em unidades de apoio diagnó stico.
Possibilitar o aumento da carga horá ria diá ria de está gio, reduzindo o nú mero de dias
da semana para essa atividade. Se factível, distribuir os alunos em dias alternados para
o está gio.
3. Do acesso à s unidades hospitalares e a logística das atividades de está gio








Possibilitar a mensuraçã o de temperatura dos alunos diariamente para o acesso à s
unidades do hospital. Se a temperatura estiver maior ou igual 37,5ºC, nã o deve ser
permitida a entrada do aluno para o está gio, e o aluno deve ser orientado a procurar
uma equipe de saú de para investigaçã o e triagem. Esse encaminhamento deve ser
alinhado entre a IES e o hospital antes da retomada dos está gios.
Possibilitar o acesso dos estudantes aos equipamentos de proteçã o individual (EPI),
seja ele fornecido pela IES, seja pelo Hospital, de acordo com o contrato que rege esta
relaçã o.
Orientar que eventuais discussõ es clínicas ou científicas sejam realizadas em espaço
amplo, com nú mero restrito de alunos ou em espaço virtual, preferencialmente.
Limitar o contingente de alunos em salas de prescriçã o ou outros espaços de convívio
no hospital.
4. Da comunicaçã o sobre casos suspeitas ou confirmados de COVID-19

O aluno nã o poderá comparecer ao campo de está gio se apresentar qualquer sintoma
compatível de COVID-19, apenas apó s avaliaçã o médica.


Desenvolver e implementar uma comunicaçã o rá pida e clara com toda a comunidade
de estudantes, professores e profissionais para identificaçã o de sintomas ou de contato
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de alunos com paciente suspeito ou confirmado. O fluxo de encaminhamento de alunos
e professores para avaliaçã o de sintomas e triagem deve ser estabelecido entre a IES e
o HE antes da entrada dos alunos em campo, bem como a reavaliaçã o para retorno à s
atividades desse aluno ou professor.
Em caso de isolamento ou modificaçã o de situaçã o epidemioló gica da unidade onde
está sendo realizado o está gio, o hospital deve notificar a IES e avaliar a modificaçã o de
campo dos alunos.
Estas orientaçõ es podem sofrer alteraçã o sempre que novos conhecimentos sobre o
SARS-COV-2 surgirem.
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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