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A pandemia provocada pela 2019 Coronavirus Disease (COVID-19), doença 

esta que atingiu boa parte do Globo, provocando Síndrome Respiratória Aguda 

Grave aos pacientes infectados; acarretou como principal meio de contenção da 

doença, o isolamento social devido sua fácil forma de transmissibilidade. Desta 

forma, as atividades presenciais de ensino foram interrompidas e as pessoas 

tiveram que se adaptarem a uma nova forma de trabalho no modelo remoto, 

como também repensar em medidas seguras para o retorno das atribuições pós-

pandemia. Com isso, objetiva-se descrever a experiência de acadêmicas de 

Enfermagem no desenvolvimento de um plano de retomada das atividades 

presencias no Laboratório de Práticas e Habilidades em Enfermagem. Este é um 

estudo do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa. A atividade foi 

realizada em virtude do estágio extracurricular realizado por discentes da 

Universidade Regional do Cariri, no Laboratório de Práticas e Habilidades em 

Enfermagem (LAPHEnf).  A construção do plano de retomada foi realizada entre 

os meses de agosto e setembro de 2020 sob orientação da Coordenadora do 

Setor em questão. Com a interrupção das aulas presenciais, devido a pandemia, 

as monitoras em conjunto com a coordenadora continuaram a planejar, de forma 

remota, atividades para melhoria e organização do setor. Quando da 

possibilidade do retorno às práticas presenciais, foram planejadas estratégias 

para serem atribuídas ao Laboratório e à comunidade acadêmica. Estas 

estratégias incluem o incremento de insumos e mudanças estruturais de forma 

a potencializar à saúde e segurança dos atores envolvidos. Em relação às 

possibilidades de mudanças no espaço do Laboratório, foi (re)pensado a 
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distribuição dos materiais existentes, a fim de garantir e proporcionar condições 

de trabalho e coordenação de medidas de prevenção. Além disso, também foram 

realizados estudos sobre a paramentação e desparamentação dos 

Equipamentos de Proteção Individual. É válido destacar que as ideias e 

estratégias foram discutidas, em conjunto, mediante apresentação via 

plataforma digital, utilizando-se de plantas em 3D para melhor visualização do 

espaço. Assim, ainda que a pandemia tenha impossibilitado as atividades 

presenciais, as tecnologias digitais contribuíram para a potencialização e o 

aprimoramento na busca por adaptações a favor da continuação das atividades 

de ensino, de forma segura e eficiente. 
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