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Biossegurança
Ocupacional
Cartilha para empresas
sobre Biossegurança
durante a Pandemia
da COVID-19
O time G u i d e l i n e r s , em parceria com a ACIAP,
produziu uma cartilha para os empreendedores que não
cessaram suas atividades em meio à Pandemia.
A cartilha visa auxiliar na implementação de práticas
protetivas no local de trabalho e no delineamento de
estratégias de biossegurança durante o retorno às
atividades, pós-pandemia.

Biossegurança Ocupacional

A COVID-19 é uma
doença ocupacional
Cabe aos empregadores promover ações para reduzir o impacto
da COVID-19 em seu local de trabalho. Para isso, promova a:
Redução da transmissão entre os
colaboradores
Manutenção de um ambiente de
trabalho saudável
Manutenção segura das operações
de atendimento ao público
(cliente-colaborador)
Medida Provisória 927/2020.

Como a COVID-19 pode afetar
os locais de trabalho?
• Aumento da abstenção de colaboradores
no trabalho (14 dias para infectados)
• Mudança nos padrões de comércio
• Interrupção no Fornecimento/entrega
mercadorias e matérias prima
CDC: Centers for Disease Control and Prevention - EUA.
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Como a COVID-19 é
transmitida?

Tempo de
Permanência
do Vírus

Biossegurança Ocupacional

Identifique o risco na sua empresa:
Métodos de
Higienização

Aglomerações

Uso dos EPIs
(Equipamentos de
Proteção Individual)

Conduta do
colaborador no meio
ocupacional

Identificação de
colaboradores no
grupo de risco ou
infectados

Conduta do
colaborador no meio
social

Risco Ergonômico - Estrutura física
✓ Verifique se há espaços na empresa onde os colaboradores
estejam muito próximos entre si. O ideal é que eles fiquem a 2
metros de distância
✓ Individualize o uso dos elevadores
✓ Mantenha as janelas e portas abertas (não use ar condicionado
ou ventiladores)
✓ Disponha itens de fácil higienização (ex: frascos com álcool gel
70% nas estações de trabalho) ou locais adequados para a
higienização das mãos
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Identifique os Colaboradores
do grupo de risco
Idosos
(mais de 60 anos)
Obesos

Diabéticos
Hipertensos

Imunocomprometidos

Cardiopatias

• Colaboradores do Grupo de Risco devem ser imediatamente isolados

• Monitore os colaboradores por meio de uma planilha com seus dados de saúde
• Colaboradores que tiveram contatos com casos confirmados devem ser isolados
e mantidos sobre observação por 14 dias

Sintomas
Sintomas Inespecíficos:

• Cansaço
• Coriza
• Diarreia
• Obstrução nasal
• Náusea e Vômito
• Conjuntivite
• Erupção cutânea na pele
• Descoloração dos dedos
das mãos ou dos pés
• Áreas rosadas ou brancas
na pele, que coçam
(urticárias)
• Lesões assimétricas nos
dedos, como frieiras
Pequenas bolhas no tronco
e membros
• Pequenas áreas de
necrose.
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Estabeleça uma rotina
de Limpeza:
A frequência é o critério mais importante!

• NÃO use vassouras! A varredura deve ser realizada com um pano úmido
• Deixe um capacho encharcado com água sanitária 0,1% na porta do
estabelecimento. Adicione um pouco de água sanitária 0,1%
periodicamente (1 vez por turno, pelo menos)
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Higienização Ocupacional

Piso

Solução de água sanitária 0,1%

Dispositivos
móveis e mesas

Álcool 70%

Mãos

Sabonete antisséptico e
álcool em gel

Preparo da solução de
Água sanitária 0,1%
Água sanitária
comercial (2-2,5%)

Água Limpa

5 colheres
de sopa

1 litro de
água

Água
sanitária
0,1%

CUIDADO!

• Guarde em frasco opaco, pois a água sanitária degrada com
a luz
• Prepare a quantidade suficiente para o dia
• Essa solução NÃO pode ser usada em superfícies metálicas,
eletrônicos, óculos de proteção, visor facial (face shield)

• Manuseie com luvas e óculos de proteção
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Uso da copa e refeitório
• A Copa é um espaço de ALTO risco, pois a máscara não
está sendo usada!
• Organize o uso da Copa e refeitórios:
• Distanciamento de 2 metros
• Promova refeições em horários alternados

• Priorize a alimentação individualizada
• Não compartilhe copos e talheres
• Lave todo o material da COPA antes de usar
• A mesa deve ser higienizada antes e após cada uso com
álcool 70%!

• Esponjas devem ser trocadas periodicamente

O Chimarrão no
estabelecimento comercial
• NÃO compartilhe o chimarrão no ambiente de trabalho
• Mantenha o distanciamento de 2 m enquanto estiver tomando o mate
sem a máscara
• Não deixe a máscara no queixo enquanto toma o mate
• Não ofereça chimarrão para os clientes
1. Higienize a parte externa da cuia e garrafa térmica com álcool 70%
2. Higienize as mãos com álcool 70% antes de remover a máscara
3. Retire e guarde a máscara, apenas enquanto estiver tomando o mate
4. Higienize as mãos com álcool 70% após remover a máscara
5. Tome o mate

6. Recoloque a máscara quando terminar
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Uso de Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs)
A máscara de tecido deve ser usada por todos os
colaboradores dentro da empresa e trocada quando
estiver úmida ou suja;
•

Colaboradores que executem tarefas de grande esforço físico e transpirem muito, devem
trocar as máscaras com maior frequência

•

Não compartilhe sua máscara com ninguém!

•

Troque a máscara pelo menos uma vez ao dia ou quando estiver úmida ou suja

•

Lave com água e sabão utilizado para lavar roupas: deixe de molho por 30 min, enxague
bem e deixe secar ao Sol

•

Como usar: coloque a máscara, ajuste bem, prenda com o óculos, não toque mais na
máscara. Caso precise fazer qualquer ajuste, mexa apenas nas tiras ou elásticos

•

Como retirar: Pegue apenas pelas tiras e coloque imediatamente em um saco plástico
para lavar em casa ou no papel para guardar por alguns instantes

•

Como guardar enquanto toma mate ou come: retire pelos elásticos e guarde no suporte
de papel, sem tocar na parte externa da máscara. Para recolocar, pegue novamente pelas
tiras, coloque na face e higienize as mãos com álcool 70% imediatamente

•

Caso toque na superfície externa da máscara: USE ÁLCOOL EM GEL ou 70%,
IMEDIATAMENTE!

Embalagem para
guardar a máscara
enquanto come ou
toma mate:
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Instruções sobre a conduta dos
colaboradores na empresa
• Você, colaborador, é peça fundamental na redução da
transmissão da COVID-19. Ainda que sejam implantadas
estratégias estruturais na empresa, nenhuma delas será eficiente
sem a cooperação e mudança de hábitos de você, colaborador,
tanto na empresa quanto fora dela
• Colaborador, a mudança de seus hábitos servirá para a sua
proteção, proteção da sua família, dos demais colaboradores e
clientes
Siga as recomendações abaixo:
• Informe imediatamente à administração:
• Caso você identifique quaisquer sinais e sintomas
• Caso alguém de seu convívio esteja com diagnóstico
confirmado para COVID-19 ou tenha tido contato com
pessoas positivas/suspeitas nos últimos 14 dias
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos
20 segundos

• Use álcool gel 70%, se água e sabão não estiverem disponíveis
• Não toque nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos
Usuários de óculos:
• Lave os óculos com água e sabão
• Ajuste os óculos no rosto
• NÃO se recomenda o uso de Lentes de
Contato!
• Veja nosso vídeo com dicas para não
embaçar os óculos ao usar máscara
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Instruções sobre a conduta dos
colaboradores na empresa
• Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel
quando tossir ou espirrar ou use a parte
interna do cotovelo
• Jogue lenços de papel usados no lixo e lave
imediatamente as mãos com água e sabão
por pelo menos 20 segundos. Se não houver
água e sabão, use álcool em gel 70 %.
Recoloque a máscara!

Quando chegar
em casa:
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Previna-se
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http://www.irrd.org/guideliners/
guideliners.lika@gmail.com

Esta cartilha é uma produção do time Guideliners (LIKA/UFPE-IRRD),
em parceria com a Associação Comercial e Industrial de
Augusto Pestana/RS.
Time Guideliners:
• Priscila Gubert, Farmacêutica (UFSM), Mestre em Medicina Molecular (UFMG), Doutora em Ciências
Biológicas - Bioquímica Toxicológica (UFSM, Vanderbilt University (TN-USA), Albert Einstein College of
Medicine (NY-USA)), Professora do Departamento de Bioquímica e Coordenadora das Disciplinas
Biossegurança e Ergonomia 1, Princípios de Toxicologia e Bioquímica 2 (UFPE). Pesquisadora do
Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA/UFPE). Contato: prikagubert@gmail.com
• Angela Castoldi, Biomédica, Mestre Ciências da Saúde (UNIFESP), Doutora em Imunologia (USP-Harvard),
Pós Doutora em Imunologia/Metabolismo (Max Planck), Pós Doutoranda no LIKA/UFPE
• Diane Duarte Hartmann, Fisioterapeuta, Mestre em Ciências Biológicas - Bioquímica Toxicológica e
Doutoranda em Bioquímica Toxicológica (UFSM)
• Elias Almeida Silva Barbosa, Técnico em Química (IFPE), Graduando em Biomedicina (UFPE)
• Joana Darc Rozendo dos Santos, Biomédica, Mestre em Ciências Biológicas - Biologia Molecular e
Doutoranda em Ciências Biológicas - Biologia Molecular (UFPE)
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Professora no Instituto Federal Catarinense – Rio do Sul – SC.
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