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1.

APRESENTAÇÃO
Em cumprimento às normas decretadas pelo ilustre Prefeito, vimos

apresentar o Plano de Contenção de Riscos (biossegurança) do SESI Serviço Social da Industria DE MS (Corumbá), para estabelecer ações
voltadas para a prevenção, proteção e minimização de riscos inerentes às
atividades administrativas e acadêmicas da instituição, que podem
comprometer a saúde dos Colaboradores, docentes e alunos, decorrente da
pandemia da doença do novo Coronavírus denominada COVID-19.

2.

OBJETIVO
Este plano objetiva, primeiramente, a preservação das vidas, visando

conciliar o retorno das atividades presenciais administrativas e acadêmicas
desta instituição, e a prevenção à disseminação do novo Coronavírus, com
base em estudos técnicos, protocolos de biossegurança, bem como
condicionantes de monitoramento da evolução da pandemia.

3.

INTRODUÇÃO
O Coronavírus é uma família de vírus que pode causar infecções

respiratórias. Os primeiros Coronavírus humanos foram isolados pela
primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito
como Coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma
coroa. Alguns Coronavírus podem causar doenças graves com impacto
importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e a Síndrome Respiratória do
Oriente Médio (MERS), identificada em 20121.
A doença do novo Coronavírus, denominada COVID-19, é uma
enfermidade respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2. Em 31 de
8
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dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) começou a
monitorar um aumento de casos de pneumonia de causa desconhecida na
cidade de Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 2020, as autoridades
chinesas informaram que a causa era esse novo tipo de Coronavírus. A OMS
declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo
novo Coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da
Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional e
o Brasil. Em 03 de fevereiro de 2020, declarou Emergência em Saúde
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)1. Em 11 de março de 2020, a
COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. No dia 20 de
março, o Ministério da Saúde (MS) declarou, por meio da Portaria n° 454,
de 20 de março de 20202, o estado de transmissão comunitária em todo o
território nacional. A OMS e, desde então, todos os países, incluindo o
Brasil, vêm monitorando a progressão, o comportamento, e as respostas
dadas à COVID-191.
As medidas adotadas pela Vigilância à Saúde do Brasil e outros órgãos
como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tomam como base
as orientações da OMS e podem ser modificadas de acordo com a evolução
dos estudos científicos publicados referente à epidemia por esse novo
Coronavírus.
Diante desse cenário, uma série de ações vem sendo adotadas em todo
o mundo para definir o nível de resposta e a estrutura de comando
correspondente a ser configurada, em cada nível de gestão e atenção.
Até o dia 20 de setembro de 2020, foram confirmados 31.084.007
casos de COVID-19 no mundo, 4.554.629 casos no Brasil e 63.848 no
estado de Mato Grosso do Sul, sendo 3.717 no munícipio de Corumbá.
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4.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Todas as informações técnicas referentes a doença causada pelo novo

Coronavírus foram descritas conforme informações da Organização Mundial
da Saúde e do Ministério da Saúde.
Nomes Oficiais


Doença: COVID-19 (Síndrome Respiratória Aguda Grave SARS-Cov-2)



Vírus: SARS-CoV-2

Modo de Transmissão
Embora os primeiros casos humanos de COVID-19 provavelmente
tenham sido provenientes da exposição a animais infectados, pessoas
infectadas

podem

espalhar

o

SARS-CoV-2

para

outras

pessoas,

especialmente: por contato próximo entre indivíduos; através de gotículas
respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra.
Essas gotículas podem atingir a boca, nariz e mucosas de pessoas próximas
ou serem inaladas nos pulmões; por meio de contato com superfícies ou
objetos que contenha o SARS-CoV-2 e, em seguida, tocando boca, nariz ou
possivelmente olhos, ainda que esse modo de transmissão não seja o
principal.
Manifestação Clínica
O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo
variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, para
o novo Coronavírus não está estabelecido completamente o espectro,
necessitando de mais investigações e tempo para caracterização da doença.
Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDCP), os
sintomas mais observados são: febre (temperatura > 37,8º) ou calafrios;
dor de garganta; dor de cabeça; tosse; fadiga; perda de paladar ou de
olfato; dor muscular; náusea ou vômito; falta de ar ou dificuldade de
respirar; congestão nasal ou coriza e diarreia.
10
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Segundo o perfil dos casos confirmados no primeiro mês de ocorrência
no Brasil, os sinais e sintomas clínicos mais comuns em paciente não
hospitalizado foram tosse (73,7%), febre (68,8%), coriza (37,4%), dor de
garganta (36,2%) e dispneia (5,6%). E entre os pacientes hospitalizados,
os sintomas mais comuns foram: febre (81,5%), tosse (79,8%), coriza
(31,1%), dor de garganta (26,1%) e dispneia (26,1%). As comorbidades
mais prevalentes no geral foram doença cardiovascular (7,4%), diabetes
(2,9%), doença pulmonar crônica (2,1%) e neoplasia (1,0%).
Período de Incubação e Transmissibilidade
Período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas
aparecerem desde a infecção por Coronavírus, que pode ser de 02 a 14
dias, em geral de 05 dias.
A OMS está estudando as investigações a respeito do período de
transmissão da COVID-19. Estudos apontam que uma pessoa infectada pelo
vírus SARS-CoV-2 pode transmitir a doença durante o período sintomático
e sugerem que a transmissão também possa ocorrer mesmo sem o
aparecimento de sinais e sintomas. Recomenda-se o isolamento domiciliar
de todos os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, bem como de
todos seus contactantes domiciliares, por 14 dias após o início dos sintomas.
Esse tempo de isolamento deverá ser ampliado caso um contactante
domiciliar venha apresentar sintomas. Nos casos hospitalizados, em caso
de alta hospitalar antes do período recomendado de isolamento (14 dias do
início dos sintomas), estes deverão manter isolamento domiciliar até que
se complete o período.
Contenção da Transmissibilidade
Para contenção da transmissibilidade do COVID-19, deverá ser adotada
como medida não farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com
sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço,
ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento
pelo período de 14 (quatorze) dias.
11
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5.

EMBASAMENTO LEGAL


LEI MUNICIPAL Nº 148, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009
“Institui o Código Sanitário Municipal e dispõe sobre as atribuições do
poder público municipal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
e dá outras providências. ”



PORTARIA Nº 188, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
“Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV). ”



LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020
“Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto de 2019. ”



GUIDANCE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL IN SCHOOLS
UNICEF/ WHO/IFRC, DE MARÇO DE 2020
“Este guia de orientações fornece mensagens e considerações
importantes para envolver os administradores da escola, professores e
Colaboradores, pais, cuidadores e membros da comunidade, bem como
as próprias crianças na promoção de escolas seguras e saudáveis. ”



DELIBERAÇÃO CEE/MS N° 10.814, DE 10 DE MARÇO DE 2016
“Dispõe sobre a prorrogação dos atos autorizativos da educação básica,
etapas e modalidades, e da educação superior das instituições do
Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. ”



PORTARIA Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020
“Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
12
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). ”


DECRETO Nº 15.396, DE 19 DE MARÇO DE 2020
“Declara, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, situação de emergência
em razão da pandemia por Doenças Infecciosas Virais - COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0), amplia as medidas de prevenção a serem adotadas no território
sul-mato-grossense, e dá outras providências. ”



DECRETO Nº 2.268, DE 21 DE MARÇO DE 2020.
“Reconhece situação de emergência no Município de Corumbá, em
decorrência da pandemia do Coronavírus COVID-19”.



PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020
“Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do Coronavírus (covid-19). ”



DECRETO Nº 2.263, DE 16 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Novo
Coronavírus-COVID-19, e dá outras providências.



DECRETO Nº 2.300, DE 5 DE MAIO DE 2020.
Dispõe

acerca

da

obrigatoriedade

do

uso

de

máscara facial

não profissional do deslocamento de pessoas pelos bens públicos no
Município de Corumbá durante a pandemia do Novo Coronavírus
(COVID-19), e dá outras providências.



DECRETO Nº 2.356, DE 16 DE JULHO DE 2020.
Dispõe sobre a reavaliação e readequação de medidas de combate ao
COVID-19, e dá outras providências.
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DECRETO Nº 15.510, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020. Altera redação
do caput do art. 2º-G do Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020,
que dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas, no
âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul,
para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento
da emergência de saúde pública da importância internacional
decorrente

do

coronavírus

(SARS-CoV-2),

no

território

sul-

matogrossense.


DECRETO Nº 2.390, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre a manutenção da suspensão das aulas da Rede
Municipal de Ensino - REME, e dá outras providências.

6.

NOVA NORMALIDADE
A instituição de ensino é uma das atividades mais impactadas pela

pandemia do novo Coronavírus, e também uma das que levará mais tempo
para se recuperar.
Estamos diante de um vírus altamente contagioso, 80 vezes mais letal
do que uma gripe comum, que parou o mundo, colapsou os sistemas de
saúde, arruinou a economia global e ameaça empurrar para a linha de
pobreza mais de 500 milhões de pessoas.
Também estamos cientes que o novo Coronavírus nos obriga a pensar
e agir fora da curva. A previsão de infectologistas e da própria OMS é de
que o vírus veio para ficar, fará parte do nosso cotidiano de forma
intermitente e levará tempo até o surgimento de uma vacina que assegure
imunidade para todos.
Até lá, precisamos encontrar formas de conviver com ele, com essa
nova normalidade, minimizando os riscos. E a única saída possível é a
adoção de protocolo rígido de biossegurança para a retomada das
atividades da instituição.
14
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A adoção de protocolo de biossegurança para a retomada responsável
das atividades na instituição é uma condição que se impõe imperiosa no
momento. Com as medidas propostas, estaremos demonstrando à
população o quanto a instituição está se preparando para oferecer um
ambiente seguro e adequado à nova normalidade.

7.

INDICADORES DE MONITORAMENTO
Este plano, poderá ser reavaliado a qualquer tempo, dependendo dos

resultados levantados pelo monitoramento clínico-epidemiológico, que
evidenciam a evolução da pandemia em Corumbá, no Mato Grosso do Sul e
nos países fronteiriços, sobretudo pelo potencial de importação dos casos.
A reavaliação deverá ser efetuada com base em estudos técnicos, que
terão como pressupostos os seguintes indicadores:
I - As taxas de ocupação dos leitos destinados a COVID-19
II - O número de casos confirmados
III - A taxa de letalidade da COVID-19
Outros indicadores também poderão ser levados em consideração,
visando maior controle sanitário, tais como o índice de transmissibilidade e
o potencial de importação do vírus.

8.

DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES
O

presente

plano

apresenta

diretrizes

e

orientações

para

o

funcionamento e desenvolvimento de atividades da instituição, levando em
conta o número de público e o potencial de contágio.
As diretrizes e orientações deverão ser organizadas por etapas,
considerando a evolução da pandemia da COVID-19 nos municípios, nas
regiões de Mato Grosso do Sul e no Brasil ao longo do ano, a capacidade
hospitalar instalada, a preservação permanente de grupos de risco e as
15
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orientações emanadas pela OMS, Ministério da Saúde, Ministério da
Educação e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que são atualizados
de acordo com o avanço da doença no País e mudanças no cenário
epidemiológico.

9.

REPONSABILIDADES
A biossegurança é de responsabilidade individual e coletiva. O SESI

Corumbá/MS elaborará o Plano de Contenção de Riscos (biossegurança)
com orientações gerais, e cada gestor da unidade educacional será
responsável em:


Passar o conhecimento aos profissionais de seu estabelecimento nas
orientações

contidas

no

presente

documento,

tanto

para

o

atendimento dos alunos, clientes, quanto para a manutenção do
ambiente

do

trabalho,

para

implementação

das

ações

de

enfrentamento ao COVID-19;


Disponibilizar todos os recursos e materiais necessários para que as
atividades ocorram de acordo com as diretrizes estabelecidas até o
momento do estudo e atualizações pertinentes.

Comissão de Biossegurança
A comissão de biossegurança, deverá ser composta por equipe
responsável pela implantação e monitoramento da execução do Plano de
Contenção

de

Riscos

(biossegurança),

juntamente

com

o

diretor

administrativo e o corpo de Colaboradores da instituição, assim como,
responsável em estar atento às atualizações dos decretos, leis, portarias a
nível municipal, estadual e federal em relação aos padrões de segurança
contra a COVID-19.
Instituição
16
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A instituição deverá contar com um Plano de Contenção de Riscos com
orientações gerais que será adequado às especificidades de cada setor.
Todas orientações contidas no presente documento tanto para o
atendimento dos Colaboradores, alunos e docentes, quanto para a
manutenção do ambiente do estabelecimento, para implementação das
ações de enfrentamento ao COVID-19, deverá ser emitida pela comissão de
biossegurança da instituição por meio de e-mail para seus Colaboradores,
docentes e alunos.
A instituição deverá estabelecer cronograma de capacitação dos
professores, Colaboradores e colaboradores em relação a todos os
protocolos de biossegurança estabelecidos no Plano de Contenção de Riscos
(biossegurança), observando-se o seguinte:


As

capacitações

deverão

prever,

minimamente,

os

seguintes

conteúdos: higienização das mãos, cuidados no uso das máscaras
faciais não profissionais (aquisição, fabricação, uso, armazenamento,
lavagem ou descarte, conforme orientações gerais de uso de máscaras
faciais não profissionais publicado pela ANVISA, em de 03 de abril de
2020), triagem de casos sintomáticos (sinais e sintomas, aferição de
temperatura com termômetro infravermelho, uso adequado do
equipamento de proteção individual, métodos de abordagem), limpeza
e desinfecção de ambientes e superfícies, uso adequado de saneantes
e desinfetantes e uso adequado de equipamentos de proteção
individual para esta atividade;


As capacitações deverão ser conduzidas de forma a garantir o
distanciamento social e, caso necessário, a realização da parte teórica
da capacitação pode ser de maneira remota;



Os Colaboradores deverão ser capacitados por profissionais habilitados
e a comprovação da capacitação deverá estar disponível às autoridades
sanitárias;



A capacitação deverá ser registrada, contendo no mínimo: nome dos
colaboradores participantes, data e horário da capacitação e nome e
qualificação do profissional responsável pela capacitação.
17
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Todos os recursos e materiais necessários para que as atividades
ocorram de acordo com as diretrizes estabelecidas até o momento do
estudo e atualizações pertinentes deverão ser disponibilizados pela
instituição.
Toda segurança dos Colaboradores, docentes e alunos deverá ser
garantida pela instituição de acordo com as diretrizes de enfrentamento a
COVID-19.
A instituição deverá incluir uma “Campanha” com uma ação específica
e permanente para divulgar informações acerca da COVID-19 e das
medidas de prevenção.
A instituição deverá garantir o controle e a segurança no processo de
retorno escalonado às atividades presenciais, após a avaliação e solicitação
de cada setor, com a devida aprovação da comissão de biossegurança da
instituição.
A instituição deverá manter suprimentos adequados para garantir as
práticas corretas de higienização das mãos e de limpeza e desinfecção de
superfícies e ambientes.
A instituição deverá disponibilizar álcool em gel 70% para cada setor.
Equipamentos tais como: óculos, viseiras, jalecos e outros materiais
específicos de cada setor poderão ser de propriedade dos próprios
Colaboradores, docentes e alunos que farão o uso, obtidos com parceiros
por meio de doações ou disponibilizados pela instituição.
A instituição deverá realizar planejamento para retorno gradual e
parcial das atividades pedagógicas presenciais, com importante atenção à
saúde física e mental dos trabalhadores e estudantes.
Seguir lotação da capacidade do estabelecimento atendendo as
medidas de distanciamento social de 1,5metros e conforme decretos do
município caso houve.
Acessos de pessoas e serviços não essenciais deverão ser evitados.
10. AÇÕES, SETORES E RECOMENDAÇÕES POR ATIVIDADE
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A instituição é um local de grande conhecimento, onde deverão realizar
as mais diversas ações, o que gera um grau de complexidade.
Os setores da instituição deverão classificar de acordo com a função e
a

presença

de

público

externo:

atendimento

ao

público

externo,

atendimento ao público interno, ensino (salas de aula, laboratórios),
serviços

terceirizados

(segurança,

limpeza,

transporte

e

apoio

administrativo).
Em resumo, podemos considerar as seguintes ações: atendimento
administrativo, aulas teóricas, aulas práticas, atividades de pesquisa,
atividades de extensão, atividades de inovação e empreendedorismo,
realização de eventos, realização de reuniões.
A recomendação geral deverá desenvolver as atividades, reuniões,
eventos, aulas, atendimentos, de forma remota (on-line), sempre que
possível. De modo geral, as recomendações dentro das áreas de ação são:
Retorno das Atividades
As diretrizes e as orientações de distanciamento social, proteção
individual

e

higiene

do

protocolo

de

segurança

serão

aplicadas

diferencialmente a cada unidade, considerando a avaliação de risco e das
atividades presenciais desenvolvidas nos setores, seguindo o regramento
do estado e municípios e a probabilidade de disseminação por COVID-19.
Cada Unidade deverá elaborar e planejar um cronograma de retorno,
considerando:


O limite de lotação e número de servidores que atuam em cada setor,
considerando-se o espaçamento físico e o princípio do escalonamento;



O fluxo de uso dos espaços sob sua responsabilidade;



O fluxo de atendimentos e demandas;



A necessidade de atividades presenciais por semestre e curso, com
foco nos estudantes concluintes em 2020 e, preferencialmente as
turmas

subsequentes,

com

atenção

especial

aos

estudantes

ingressantes.
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Entrada
Todas as entradas da instituição, deverão seguir o protocolo para a
entrada dos colaboradores/professores e alunos:
•

Utilizar o Termômetro Digital Infravermelho de testa para verificar a
temperatura dos colaboradores e alunos na chegada a instituição,
vedada a entrada daquele que apresentar estado febril;

•

Rápida entrevista para identificação de possíveis sintomas da COVID19;

•

Uso

obrigatório

de

máscaras,

prezando

pela

manutenção

e

higienização a cada uso ou descarte;
•

Manter o distanciamento entre as pessoas de pelo menos 1,5 m, em
locais que exigem filas, inclusive nas entradas;



Deverá ser disponibilizado álcool gel 70% nos acessos de entrada e de
saída;



Abster-se de utilizar cancelas ou catracas que obriguem o uso das
mãos

para

permissão

de

entrada,

sendo

que,

em

caso

de

impossibilidade de desativação das existentes, a entrada deverá ser
liberada por funcionário que utilize equipamentos de proteção
individual;


As crianças/ adolescentes deverão ser recebidas no portão de entrada,
de modo a evitar o acesso de demais pessoas no interior dos
estabelecimentos, ficando permitido o ingresso de pais ou responsáveis
apenas para tratar questões de cunho administrativo e financeiro;



Porteiros e inspetores de alunos e cargos administrativos deverão estar
protegidos com máscaras. Eles irão ter contato com todas as pessoas;



Se a escola entrega crachá, os mesmos deverão ser higienizados
utilizando papel com álcool etílico 70° INPM toda vez que for entregar
ao visitante, e também ao receber, descartando o papel em lixo.

Ensino


Deverá ensinar boas práticas de higiene e prevenção de epidemias;
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Sempre que possível, as áreas ao ar livre deverão ser aproveitadas
para a realização de atividade, desde que mantidas as condições de
distanciamento físico e higienização de superfícies;



Deverá permitir o uso das ferramentas de Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs) em todas as disciplinas que forem possíveis até
o final do ano de 2020;



Deverá permitir a alteração do formato dos estágios obrigatórios, com
alternativas para a carga horária a ser cumprida, mediante análise da
instituição, minimizando os prejuízos aos estudantes;



Deverá trabalhar de forma escalonada as atividades práticas nos
laboratórios e setores, evitando aglomerações e obedecendo o
distanciamento social; e da mesma maneira, em caso de análise da
instituição quanto a necessidade, nas aulas teóricas;



Deverá permitir a substituição da carga horária de atividades práticas
por atividades remotas alternativas, mediante análise da instituição;



Deverá planejar reoferta de disciplinas nos casos em que houve
cancelamento e/ou alteração de matrícula;



Deverá

avaliar,

desenvolvidas

cuidadosamente,

pelos

estudantes

as
de

atividades
educação

de

infantil,

ensino,
ensino

fundamental, graduação e de pós-graduação, que necessitem do uso
de EPIs específicos;


Deverá permitir o regime especial aos grupos de risco ou aqueles
responsáveis, somente a um deles, por crianças em idade escolar e
com aulas suspensas;



Deverá desenvolver programação alternativa, com atividade presencial
e entrega de materiais e tutoriais impressos, para atendimento
específicos de alunos em comunidades e demais alunos que, mesmo
com a concessão de auxílios emergenciais de pacotes de dados e de
cadastro de computadores, não possuam acesso à internet;



Deverá orientar o regime especial aos alunos do grupo de risco, ou com
filhos menores cujo responsável é o único que pode cuidar dos filhos
sem aula;
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Deverá manter o distanciamento social, com obediência aos decretos
do município, de acordo com a etapa e os setores e ações;



Deverá manter a modalidade de ensino à distância (aulas gravadas e
enviadas aos alunos) para as famílias que optarem pelo isolamento
social;



A opção de retorno do aluno à instituição deverá ser facultativa, por
decisão exclusiva dos pais ou responsáveis. Aqueles que não se
sentirem confortáveis ao retorno do seu filho, neste momento, poderão
mantê-los em casa e, posteriormente, solicitar à escola a opção de
retorno;



A instituição poderá organizar o retorno às aulas presenciais de forma
escalonada, por “rodízio” ou segmentar por blocos de alunos,
mantendo as atividades não presenciais em conjunto às atividades
presenciais;



As atividades educacionais que serão desempenhadas durante a
pandemia, deverão ser de caráter individual, não permitindo duplas ou
grupos;



Em sala de aula deverá manter o distanciamento de 1,5m, como
também a obrigatoriedade do uso de máscara pelos alunos;



Os materiais escolares (livros, apostilas, cadernos e estojo) deverão
ficar na instituição evitando o contágio;



Livros Didático/Apostilas deverão estar disponíveis em plataforma
online ou enviados via e-mail;



As tarefas ou trabalhos, quando houver, deverão ser enviados via email ou plataforma online;



Todos os materiais de uso coletivo deverão ser retirados do ambiente,
e somente deverão ser utilizados materiais de uso individual;



Deverá evitar, em um primeiro momento, aulas de educação física que
acometem confrontos corporais;



Deverá fechar piscinas;



É vedado à instituição:
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o

Realizar aulas nas quais os alunos não consigam observar o
distanciamento mínimo, sendo que as aulas de educação física
deverão

ser

realizadas

de

maneira

que

seja

mantido

o

distanciamento mínimo de 5,0m entre os alunos durante as
atividades práticas;
o

Realizar atividades de contra turno, reforço escolar presencial e
atividades extracurriculares para os alunos da educação infantil.

Pesquisa e Inovação, Extensão e Empreendedorismo


Deverá trabalhar de forma escalonada nas salas, laboratórios, coworking e outros setores utilizados para pesquisa e inovação, extensão
e empreendedorismo, com priorização de atendimento daquelas ações
que contam com menor tempo para sua realização, como por exemplo,
prazos para publicação, defesa ou cronograma do projeto;



Deverá avaliar, cuidadosamente, as atividades de pesquisa e inovação,
extensão e empreendedorismo, desenvolvidas pelos trabalhadores,
estudantes, que necessitem do uso de EPIs específicos;



Deverá substituir atividades que possam aumentar o risco de
contaminação por parte de Colaboradores, docentes e alunos por
atividades remotas e/ou alternativas;



Deverá suspender atendimento ao público em local externo à
instituição, enquanto for a recomendação;



No caso de atendimento ao público externo na própria instituição,
quando for possível o retorno das atividades, deverá trabalhar com
agendamento espaçado, orientar para que o público não compareça
em caso de sintomas e, no caso de atendimento direto a pacientes,
medir a sua temperatura corporal para avaliação.

Eventos


É vedado à instituição:
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o

Realizar reuniões e eventos presenciais que gerem aglomeração,
como

apresentações

em

datas

festivas,

reuniões

de

pais/responsáveis, apresentações de danças e eventos similares;
o

Realizar atividades de intercâmbio com outras instituições de
ensino, como campeonatos esportivos, festivais de músicas, entre
outros.

Atividades Administrativas


Deverá trabalhar de forma escalonada nos setores, com a medida de
distanciamento social e obedecendo ao distanciamento social de no
mínimo 1,5 metros nas edificações ou conforme estabelecido em
decreto municipal;



Deverá orientar o trabalho totalmente remoto aos Colaboradores,
docentes e alunos do grupo de risco e os demais relacionados;



Deverá organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos
equipamentos de uso individual sob sua responsabilidade;



Deverá priorizar o atendimento de reuniões e ações pré-agendadas;



Deverá restringir ao máximo os atendimentos à comunidade externa,
sendo preferível o uso de TICs para os atendimentos;



Deverá avaliar, cuidadosamente, as atividades presenciais do setor,
que necessitem do uso de EPIs específicos;



Deverá registrar a frequência por meio do sistema de Registro Mensal
de Ocorrências (RMO), em seu computador de trabalho, mesmo
quando do retorno das atividades presenciais;



Deverá conceder insalubridade, em especial a Colaboradores da linha
de frente no combate à COVID-19;



Deverá desativar o relógio de ponto biométrico para todos os
colaboradores terceirizados, colaboradores contratados pela instituição
e da administração da instituição, utilizando controle manual;



Deverá priorizar o uso de ferramentas digitais para a realização de
reuniões e eventos a distância entre pais e/ou responsáveis e
instituição;
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Deverá

disponibilizar

informações

sobre

COVID-19

dentro

do

estabelecimento por meio de cartazes ou painéis explicativos. A
realização de eventos presenciais em que esteja prevista grande
concentração de pessoas será adiada;


Deverá realizar treinamentos e capacitações de todos os profissionais
da equipe pedagógica e manutenção da instituição, para que possam
identificar possíveis sintomas, formas de contágio e procedimentos de
prevenção do Coronavírus;



Deverá ministrar os treinamentos por profissionais capacitados e os
comprovantes dos treinamentos serão apresentados antes do início das
atividades.

Ações de Integração e de Suporte


Os carros de serviço deverão reforçar as medidas de higienização no
interior de seus veículos e obedecer a ocupação recomendada;



Deverá programar e agendar a necessidade de aferição da temperatura
dos usuários em situações de aglomeração;



Deverá avaliar criteriosamente as viagens nacionais, regionais,
internacionais, tendo em vista os riscos, preservando-se as viagens e
deslocamentos de ações e serviços essenciais.

11. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Memorial Descritivo
a) Razão Social:
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE MS

b) Endereço Completo e Croqui de Localização:
AVENIDA NOSSA SENHORA DA CANDELARIA,

1555 BAIRRO: Maria Leite, CEP: 79310-

050, Corumbá/MS
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c) Atividade Desenvolvida:
85.13-9-00 - Ensino fundamental
85.20-1-00 - Ensino médio

d) Capacidade Máxima de Ocupação:
Sua lotação máxima será comprovada conforme layout verificado in loco,
respeitando o distanciamento de 1,5m entre pessoas e conforme decretos do
município, caso houver.

e) Horário de Funcionamento:
Início:06h00

Término:18h00

Dias da Semana: Segunda-feira a Sábado

f) Número Total de Colaboradores:
42 Colaboradores

g) Área Total do Imóvel (m²):

h) Área Construída (m²):

14.428.94 m2

6697.92 m²

i) Alvará:
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j) Planta baixa de implantação:

DocuSign Envelope ID: 876A7878-136C-4F48-9875-A6BDAE7FDB74

1,5m

k) Recomendação Layout ambientes escolares:
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LAYOUT SALA DE AULA

31

2,0m

2,0m

DocuSign Envelope ID: 876A7878-136C-4F48-9875-A6BDAE7FDB74

1,5m
1,5m
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ESCRITÓRIOS/ SALAS ADMINISTRATIVAS/ SALA DE REUNIÃO
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ADAPTAÇÕES FÍSICAS DENTRO DA ESCOLA

ADAPTAÇÕES NOS BANHEIROS
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ADAPTAÇÕES EM LANCHONETES E COPAS
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Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC
Segundo a Lei n. 13.589, de 4 de janeiro de 2018, o Plano de
Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos sistemas de climatização,
visa à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos
ocupantes.
A instituição possui sistema de Ar Condicionado Split, e possui relatório
de higienização e limpeza dos equipamentos, realizado por empresa
terceirizada, em anexo.
Memorial Fotográfico
Todos os ambientes da instituição deverão dispor das seguintes
adaptações:


Entrada principal com:
o

aferição de temperatura com termômetro digital infravermelho;

o

álcool em gel 70% para a higienização das mãos;

o

máscara descartável para acesso ao local;

o

lixeira com dispositivo de pedal;



Infornativos sobre COVID-19, visível e claro;



Álcool em gel 70%;



Sinalização do local de espera, seja por filas na entrada ou por
organização das poltrona na recepção, de forma que se mantenha o
distanciamento de 1,5m entre cada pessoa.

Entrada principal

Entrada principal
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Entrada área de lazer

Entrada principal

Banheiro Masculino

Banheiro Masculino
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Banheiro Masculino

Banheiro Feminino

Bebedouro

Pergolado

Corredores

Banco pergolado
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Entrada Secretaria/Financeiro

Cadeiras

de

Ponto Biométrico

espera- Sala de aula

Secretaria/Financeiro
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Sala de aula

Coordenação

Sala de aula

Restrição

de

entrada-Verificar

temperatura para ser liberado
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Sala dos professores
12. MEDIDAS

DE

Sala dos professores
CONTROLE

DE

RISCOS

AOS

ALUNOS

E

COLABORADORES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19
As medidas de controle de riscos da instituição deverão seguir os
critérios sanitários das medidas de prevenção para a redução da
possibilidade de propagação da COVID-19. Será de responsabilidade da
instituição de ensino o preenchimento das lacunas abaixo, respeitando o
percentual da capacidade de lotação máxima estipulado pelo município,
medidas de distanciamento social e prevenção a COVID-19.
a.

Número diário de alunos por turno (matutino, vespertino e ou noturno)
em atividade presencial durante período de pandemia: _____alunos;

b.

Número diário de colaboradores por turno (matutino, vespertino e ou
noturno) em atividade presencial durante período de pandemia:
______ colaboradores;

c.

Número máximo de pessoas esperadas no local / semana: ____
pessoas.
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Monitoramento periódico
Temperatura Corporal
Deverá ser realizada a aferição de temperatura corporal na entrada da
instituição, mediante utilização de termômetro infravermelho, sendo que
aqueles que não se encontrem com a temperatura corporal dentro da
normalidade (até 37,8ºC), ou seja, que apresentarem estado febril, deverão
ter a entrada recusada.
a.

Controle de aferição de temperatura corporal:

Modelo de planilha
Temperatura

Cliente

corporal

b.

Trabalhador Terceiro

Colaborador

Data da Aferição

Registro e Capacitação dos colaboradores pela aferição:

Modelo de planilha
Trabalhador

Colaborador

Hora da

Data da

Responsável pela

Capacitação

Capacitação

Capacitação

Informação das atividades
Modelo de planilha
Atividade

Nº de Trabalhador

Nº de
Colaborador

Data do Evento

Informação das medidas de afastamento dos grupos de maior risco para a
COVID-19
Modelo de planilha
Sintomas

Trabalhador terceiro

Colaborador

Data do
Afastamento
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Informação das medidas de monitoramento periódico da Saúde
Modelo de planilha
Temperatura
corporal

Sintomas

Trabalhador terceiro

Colaborador

Data do
Monitoramento

Informação das medidas de afastamento com sintomas da COVID-19
Modelo de planilha
Sintomas

Trabalhador terceiro

Colaborador

Data do
Afastamento

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
a.

Gestão de EPI:

Modelo de planilha
EPI

b.

Atividade

Trabalhador terceiro

Colaborador

Função
Desenvolvida

Quantidade de EPI:

Modelo de planilha
EPI

c.

Nº por dia

Nº por Semana

Trabalhador
terceiro

Colaborador

Controle de entrega de EPI:

Modelo de planilha
EPI

Quantidade

Trabalhador

Trabalhador
terceiro

Data da Entrega
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Descrição da capacitação para o uso de EPIs:
Deverão descrever a capacitação realizada para o uso de EPI do
empreendimento.
Descrição das medidas para mitigar o risco do uso inadequado de EPIs:
Deverão descrever as medidas para mitigar o risco do uso inadequado
de EPI do empreendimento.
Descrição das medidas para evitar a escassez de EPIs:
Deverão descrever as medidas para evitar a escassez de EPI do
empreendimento.
Descrição da capacitação das medidas de prevenção da COVID-19:
Deverão descrever a capacitação realizada das medidas de prevenção
da COVID-19 do empreendimento.
Transporte Coletivo
Deverá ser implantado medidas para controle de horário de entrada e
saída de Colaboradores que utilizam o transporte coletivo de forma que não
haja aglomeração de pessoas nos pontos de ônibus e no transporte público.
Controle de horário de entrada e saída:
Modelo de planilha
Trabalhador

Colaborador

Hora da

Hora de

Data do uso de

Chegada

Saída

Transporte Coletivo

Higienização
Deverá

ser

intensificada

a

limpeza

das

superfícies

que

são

frequentemente tocadas, como maçanetas, pias, bebedouros, barras de
apoio,

grades

de

mãos,

dentre

outras,

com

o

fornecimento

de

equipamentos de proteção individual adequados aos Colaboradores que
realizam a limpeza dos ambientes e das superfícies.
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Deverá ser disponibilizado dispenser com produtos para higienização
(álcool em gel 70%) para colaboradores e visitantes em tempo integral em
todos os ambientes da instituição.

Modelos de Informativos para combate à COVID-19

46

DocuSign Envelope ID: 876A7878-136C-4F48-9875-A6BDAE7FDB74

Comunicação


Deverá dotar de comunicação interna e ao público todos os ambientes
da instituição com as informações de biossegurança acerca da COVID19, número máximo de pessoas permitido e das medidas de
prevenção;



Deverá priorizar toda a comunicação interna e com os pais dos alunos
antes do retorno às atividades presenciais, à ênfase na valorização da
vida e na adoção de boas práticas de higiene das mãos, etiqueta
respiratória e biossegurança;



Deverá realizar as informações, de forma clara e visível, em pontos
estratégicos,

via

cartaz,

adesivos,

marcação

no

chão,

folder,

mensagem de celular, e-mail, intranet, WhatsApp, vídeos youtube, TV
e treinamentos de capacitação da equipe quanto aos procedimentos de
biossegurança em todas as dependências da instituição;


Cartazes das etapas de higienização das mãos deverão ser mantidos
próximos aos lavatórios de mãos e dispensadores de álcool em gel
70%;



Deverá orientar, todas as pessoas que adentrarem na instituição, a
seguir todas as normas de biossegurança adotadas acerca da COVID19 e das medidas de prevenção;
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Deverá adaptar as informações para cada faixa etária, para que sejam
facilmente compreendidas;



Deverá adotar medidas de incentivo à prevenção da COVID-19 com
atividades lúdicas, voltadas aos alunos da educação infantil e ensino
fundamental;



Deverá firmar um Termo de Consentimento ou documento equivalente,
pela instituição, com orientações para que pais e responsáveis estejam
alertas aos sinais das síndromes gripais e manter seus filhos em casa
se estiverem doentes;



Deverá difundir informações relativas à execução das atividades
educacionais durante o período de suspensão das aulas presenciais e
após a sua retomada;



Deverá promover debates e estratégias de divulgação on-line sobre
biossegurança, saúde e proteção no contexto da COVID-19;



Deverá orientar a comunidade escolar para identificar e denunciar
Fakenews sobre a transmissão do vírus;



Os pais e responsáveis deverão ser informados que os alunos só
poderão retornar às aulas presenciais se estiverem no município de
Corumbá - MS em período superior ou igual 7 (sete) dias e deverão
cumprir isolamento domiciliar voluntário de 7 (sete) dias, mesmo que
assintomáticos, para o retorno das atividades presenciais;



Os pais e responsáveis deverão ser orientados a estarem alertas aos
sinais das síndromes gripais e manter seus filhos em casa se estiverem
doentes;



Os pais e responsáveis deverão ser orientados acerca da importância
do distanciamento social e uso de máscara de tecido de uso não
profissional;



A família deverá ser orientada a comunicar imediatamente a
coordenação da instituição caso o aluno ou algum familiar residente no
mesmo domicilio do aluno apresentar qualquer sintoma sugestivo de
COVID-19 ou ainda se apresentar confirmação do diagnóstico da
doença;
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Todas as medidas e informações deverão estar contidas em Termo de
Consentimento ou documento equivalente, que deverá ser assinado
pelo diretor (a) da instituição e pelos pais ou responsáveis dos alunos.

Sistema de Refrigeração de Ambiente
Os sistemas de refrigeração da instituição deverão atender aos
seguintes critérios:


Deverá realizar a limpeza frequente, por empresa especializada, em
todos os sistemas de refrigeração de ar condicionado e seus
componentes;



Deverá

apresentar

a

documentação

de

limpeza

periódica

dos

equipamentos de refrigeração de ar;


Deverá evitar o uso de ar condicionado para climatização dos
ambientes quando o mesmo dispor de portas e janelas que possam ser
abertas para melhor circulação de ar dos ambientes;



Não deverá permitir o uso de ventiladores pelo fato de facilitar a
disseminação do vírus.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)


Deverá disponibilizar para Colaboradores os EPIs necessários de acordo
com os riscos da atividade realizada;



A empresa deverá ter disponível máscaras descartáveis para alunos e
colaboradores e terceiros que não estiverem de porte da mesma.



Deverá solicitar aos alunos e trabalhadores terceirizados que tragam
seu Kit (copo /garrafa de água para uso individual, no mínimo 02
máscaras) para uso obrigatório diariamente.

Álcool 70%


Deverá dispor de dispensers de álcool em gel 70% em todos os
ambientes da instituição e manter fora do alcance das crianças e
supervisionar o uso, para evitar a ingestão do produto.

Máscaras
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Deverá obrigar o uso de máscaras em todo ambiente institucional, por
todas as pessoas acima de 5 (cinco) anos de idade, incluindo todos os
Colaboradores, docentes, alunos, pais, colaboradores e visitantes,
sendo o uso da mesma de sua inteira responsabilidade;



Conforme Decreto 2.301 do município de Corumbá ficam excetuadas
da regra de uso obrigatório da máscara as crianças menores de 2 (dois)
anos de idade. Será de responsabilidade de cada estabelecimento o
controle de entrada de clientes com as respectivas máscaras



A OMS e UNICEF recomendam que as crianças de até 5 anos não
devem usar máscaras. Outras medidas preventivas, como lavagem de
mãos e distanciamento social, devem ser priorizadas para essa faixa
etária.



Deverá recomendar o uso de máscaras de diferentes modelos (pano,
cirúrgicas descartáveis, com filtro, entre outras), conforme orientações
da OMS e Ministério da Saúde;



Os pais ou responsáveis pelos alunos deverão ser orientados a
encaminhar, junto ao material escolar, máscaras faciais adicionais, de
acordo com o período de tempo que o aluno permanecerá na
instituição, sendo recomendável a troca das máscaras a cada 3 (três)
horas, e recipientes individuais e identificados para guarda das
máscaras utilizadas para posterior higienização;



No caso da utilização da máscara descartável, deverá descartar
imediatamente, após o uso, e sua retirada feita diretamente sobre o
local de descarte;



No caso da utilização da máscara de tecido, deverá armazenar
imediatamente, após o uso, em saco plástico apropriado;



Deverá disponibilizar máscaras descartáveis caso algum aluno não
traga em número suficiente;



Deverá ter quantidade de máscaras, para a equipe, proporcional ao
tempo em que irão ficar na instituição;



O monitoramento do correto manuseio das máscaras pelos alunos
deverá ser realizado pela professora responsável e/ou auxiliar de sala,
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caso o aluno apresente dificuldades ao colocar ou tirar a máscara, as
mesmas deverão auxiliá-lo;


A máscara deverá ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, utilizada
corretamente, e não manipulada durante o uso. Deve-se lavar as mãos
antes de sua colocação e após sua retirada;



Incentivar a utilização de máscaras por alunos, professores e
colaboradores;



A máscara é de uso individual e não pode ser compartilhada;



A higienização das máscaras caseiras deverá ocorrer na residência e
não na instituição e, no caso das máscaras descartáveis, estas deverão
ser desprezadas em lixeiras com tampa e pedal destinada ao descarte
de lixo não reciclável;



As medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais em
tecido e a eliminação periódica das descartáveis são ações importantes
de combate à transmissão da infecção;



Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:
o

Assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem
rupturas);

o

Fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou
com álcool em gel 70%;

o

Tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara,
deverá executar imediatamente a higiene das mãos;



o

Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;

o

Manter o conforto e espaço para a respiração;

As máscaras deverão ser descartadas em lixeiras com pedal e tampa com recolhimento por empresas de coleta de produtos contamináveis.

Termômetro Digital Infravermelho


Deverá dispor de termômetro digital infravermelho para aferição de
temperatura, não sendo permitida a entrada caso a temperatura
exceda 37,8ºC.
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Higienização das mãos
A prática de higienização das mãos deverá ser incentivada, sendo que
todos os alunos, Colaboradores e colaboradores deverão ser orientados a
realizá-la, no mínimo, nos seguintes horários:


Ao chegar à instituição e após os intervalos;



Antes e depois do preparo de alimentos e bebidas;



Antes e depois de comer ou manusear alimentos ou alimentar criança;



Antes e depois da administração de medicamentos e pomadas;



Antes e depois da troca de fralda;



Depois de utilizar o sanitário ou ajudar uma criança a usar o sanitário;



Depois de atividades ao ar livre;



Depois de manusear lixo;



Depois de entrar em contato com secreções e excreções;



Depois de tocar em objetos que foram manipulados por outras pessoas.
A higienização das mãos deverá ser realizada com água corrente e

sabão por no mínimo 40 (quarenta) segundos e, se as mãos não estiverem
visivelmente sujas, pode-se optar por preparações alcoólicas, que deverão
ser utilizadas através de fricção das mãos por 20 (vinte) segundos.

Ambientes
Os ambientes da instituição deverão atender aos seguintes critérios:
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Todos os ambientes


O piso da área de acesso ao estabelecimento e outros espaços físicos
deverão ser organizados e demarcados com o uso de guias físicos, tais
como marcação de fitas adesivas no piso, indicando que as pessoas
permaneçam afastadas, no mínimo, a uma distância de 1,5m uma das
outras;



Deverá sinalizar todas as áreas de risco de contaminação, como
maçanetas, corrimãos, elevadores, dentre outras;



Deverá criar barreiras físicas no ambiente, quando necessário,
respeitando o distanciamento social;



Deverá efetuar demarcações nas poltronas, sofás e cadeiras para
delimitar o distanciamento social;



Deverá elaborar uma escala de frequência de higienização de
superfícies e demais espaços;



Deverá garantir que todos os ambientes estejam com portas ou janelas
abertas;



Deverá retirar do ambiente todos os materiais de uso coletivo e
permanecer somente os que serão utilizados como de uso individual;



Deverá avaliar a possibilidade de instalar estações de lavagem das
mãos em locais de muita movimentação de pessoas



Deverá estabelecer horários de uso de áreas comuns, de modo que não
haja contato de alunos de turmas diferentes;



Deverá restringir aglomerações nos corredores, recepção e banheiros.

Sanitários


Deverá dispor de dispensers de álcool em gel 70%, detergente ou
sabão neutro, toalhas de papel, lixeira com acionamento com pedal e
torneiras;



Deverá interditar pias e mictórios dos sanitários que estiverem com
distância inferior a 1,5m;



Deverá ter controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras
de saúde. Orientar que se ao entrar, tiver alguém no lavatório ou
53

DocuSign Envelope ID: 876A7878-136C-4F48-9875-A6BDAE7FDB74

mictório, sair e aguardar do lado de fora a pessoa sair. Se tiver alguém
no box do vaso sanitário, o banheiro pode ser utilizado, contanto que
se evite aglomerações na saída;


Deverá intensificar a higienização dos sanitários, sendo que o
funcionário deverá utilizar luvas de borracha, avental impermeável,
calça comprida e sapato fechado. Realizar a limpeza e desinfecção das
luvas utilizadas, reforçando o correto uso das mesmas, não tocando
maçanetas, corrimãos, entre outros com as luvas;



Deverá manter as portas de entrada dos sanitários prioritariamente
abertas para beneficiar a ventilação;



As pias utilizadas para preparo de alimentos e higienização dos
utensílios não deverão ser utilizadas para outras finalidades, como
higienização das mãos ou lavagem de roupas.

Salas, Escritórios, Auditórios, Bibliotecas e Laboratórios


Deverá organizar mesas/carteiras, cadeiras e poltronas de forma a
manter o distanciamento social de 1,5m entre os alunos, que deverão
estar viradas para a mesma direção, ao invés de estarem posicionadas
de frente uma para outra, para reduzir a transmissão da doença
causada por gotículas contendo vírus;



Deverá sinalizar todas as mesas/carteiras, cadeiras e poltronas,
indicando onde é permitido a ocupação e restrição;



Deverá abrir todas as portas e janelas para circulação do ar externo;



Deverá utilizar, sempre que possível, exaustores nas salas de aula para
possibilitar o fluxo permanente de ar, mantendo-se abertas portas e
janelas, sendo recomendado não utilizar ar condicionado;



Deverá dispor de dispensers de álcool em gel 70%, papel toalha e
lixeira com acionamento de pedal;



Deverá orientar que todos deverão estar utilizando mascaras;



Professores deverão ter os próprios apagadores e pincel de lousa;



Deverá orientar que professor não pode circular na sala (ficando
apenas na região da lousa);
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Deverá orientar que alunos não podem circular na sala (ficando cada
um na sua devida carteira);



Deverá orientar aos alunos para que não haja troca de material escolar,
empréstimos, e na necessidade higienizar o mesmo;



Deverá evitar trabalho em duplas, trios etc. Alunos podem utilizar
sistemas tecnológicos de comunicação, tipo Skype para compartilhar
telas e documentos entre eles;



O retorno às atividades das bibliotecas deverá ser gradual e parcial,
com avaliação contínua sobre a possibilidade do uso seguro destes
espaços, principalmente em relação ao serviço de consulta de livros;



Deverá regulamentar o uso das bibliotecas, com a definição de rotinas
para

manutenção

da integridade

dos acervos, bem como

de

procedimentos para higienização e desinfecção dos materiais;


Deverá, preferencialmente, disponibilizar bibliografia on-line nas
bibliotecas; caso seja necessário comparecer presencialmente é
recomendado agendamento prévio para evitar aglomerações;



Deverá ter um local específico, nas bibliotecas, para higienização do
livro, após o manuseio, antes de ser devolvido à prateleira;



Deverá higienizar o livro da biblioteca por profissional devidamente
paramentado;



Deverá controlar o acesso aos laboratórios conforme agendamento de
dia e horário estipulados pelos cursos;



Não

deverá

ultrapassar

a

ocupação

máxima

respeitando

distanciamento social de 1,5 metros e decretos do município caso
houver;


Deverá obrigar o uso das vestimentas e de EPIs específicos para
laboratórios;



Material de uso coletivo, deverá ser higienizado ao término da aula
(teclado, mouse, bancada, apagador, pincel de lousa, cadeiras, mesas
e carteiras escolar);



Deverá dar preferência para eventos virtuais, através de vídeo
conferências e/ou vídeo chamadas;
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O púlpito do auditório deverá ser higienizado com álcool 70% antes e
após a utilização de cada participante;



Caso seja necessário a utilização de microfone, no auditório,
recomenda-se

que

haja

uma

única

pessoa

que

manuseio

o

equipamento, utilizando luvas descartáveis, levando aos participantes
e sempre higienizando após cada utilização;


Realizar a limpeza e desinfecção das salas de aulas nos períodos de
intervalo, para realização de atividades externas e refeições, dentre
outros.

Recepção/ (portaria/Secretaria-Financeiro)


Deverá organizar o layout das recepções para manter distanciamento
social mínimo de 1,5m entre as mesas, cadeiras de atendimento,
postos de trabalho, respeitando a distância de pelo menos 1,5m,
medido de ombro a ombro entre as pessoas, e a lotação do local de
trabalho respeitando o limite de 1 pessoa a cada 10m2;



Deverá adequar o layout das recepções, fazer marcações horizontais
para manter o distanciamento entre clientes em caso de filas;



Deverá desinfetar os materiais de escritório, tais como celulares,
telefones fixos, teclados e outros, regularmente, a cada troca de
usuário;



Deverá agendar previamente todo o atendimento, de modo a controlar
o fluxo de clientes, a fim de evitar aglomerações;



Deverá estabelecer procedimento para atendimentos on-line e ágeis
através de agendamentos programados e utilização de divisórias de
acrílico em recepções;



Deverá deixar as portas abertas, se possível, para evitar tocar na
maçaneta com frequência;



Os

trabalhadores

responsáveis

pelo

Financeiro/caixa

deverão

higienizar as mãos com álcool em gel 70% sempre que manusear
dinheiro, cartões ou qualquer outro objeto durante o atendimento;

56

DocuSign Envelope ID: 876A7878-136C-4F48-9875-A6BDAE7FDB74



Deverá utilizar máscara face shield rígida, ou aparato que faça a
proteção do trabalhador da recepção.

Brinquedos/playground


Não deverão ser usados brinquedos que não possam ser limpos e
higienizados;



Os brinquedos que as crianças colocaram na boca ou que estão
contaminados por secreções ou excreções corporais deverão ser
deixados fora do alcance das crianças, até que sejam limpos e
desinfetados por um funcionário da instituição;



Não compartilhar brinquedos, a não ser que eles sejam higienizados
antes de serem transferidos de uma criança a outra;



Os brinquedos que necessitam ser higienizados deverão ser guardados
em recipiente liso, lavável e identificado e mantidos fora do alcance
das crianças;



É recomendável que a instituição possua aporte suficiente de
brinquedos para que possam ser realizados rodízios dos mesmos entre
os intervalos de higienização.



O Playground (escorregador/casinha) estará suspensa a utilização
durante a pandemia.

Bebedouros


Deverá lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água
diretamente dos bebedouros;



Deverá sinalizar para que não haja ingestão de água diretamente dos
bebedouros, de forma que se evite o contato da boca do usuário com
o equipamento;



Deverá garantir que o usuário não beba água diretamente do
bebedouro, para evitar contato da boca com a haste (torneira) do
bebedouro;



Caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com
jato de água, o bebedouro deverá ser substituído por equipamento que
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possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis ou
recipientes de uso individual;


Deverá retirar água por meio de copos descartáveis ou de uso
individual;



Caso a instituição possua implantada em sua rotina a utilização de
utensílios permanentes (canecas, copos, entre outros), estes deverão
ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizados
rigorosamente;



Deverá produzir adequada higienização e desinfecção de bebedouros e
galões, observando se que, para manusear o galão, antes de colocá-lo
no bebedouro, o manipulador deverá higienizar adequadamente as
mãos, limpar a superfície externa do galão (lavá-la com água e sabão
e higienizar com álcool 70% ou outro produto devidamente aprovado
pela Anvisa), e aguardar secagem para não transferir substâncias à
água.

Copas, Cantinas, pergolado


É recomendado que não se utilizem os espaços destinados à
alimentação coletiva (refeitórios, cantinas, lanchonetes e similares),
sendo que as refeições rápidas deverão ser realizadas nas salas de
aula;



Deverá modificar ou retirar qualquer serviço self-service;



Deverá obedecer ao distanciamento social mínimo de 1,5m entre as
mesas e os indivíduos;



O ambiente deverá ser mantido com boa ventilação, mantendo-se a
observação frequente para que não haja compartilhamento de
alimentos e objetos;



Deverá aumentar a frequência de higienização de superfícies;



Deverá realizar controle de fluxo de pessoas, com distanciamento
mínimo de 1,5 metros;
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Deverá escalonar e aumentar o tempo do intervalo de lanche (recreio)
para evitar filas;



Deverá sinalizar o piso no local da fila de retirada do pedido;



Deverá instalar anteparo salivar nos equipamentos de estufa e caixas;



Deverá cobrir a máquina de cartão com filme plástico e higienizar a
cada uso;



Deverá dispor de equipamentos descartáveis;



Deverá dispor de dispensers de álcool em gel 70%, papel toalha e
lixeira com acionamento de pedal;



Deverá reforçar a higienização da geladeira, torneiras da copa com
álcool 70% ou água sanitária, após utilização e ao final de cada
jornada;



Deverá proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não
higienizados, bem como qualquer outro utensílio de cozinha;



Deverá retirar os suportes de temperos (azeite, vinagre, molhos),
saleiros e farinheiras, bem como os porta-guardanapos, de uso
compartilhado.

Colaboradores, Docentes, Alunos e Visitantes
Os Colaboradores, docentes, alunos, e visitantes da instituição deverão
atender aos seguintes critérios:


Deverão definir o número de alunos e Colaboradores em atividade, com
limitações;



Deverão definir, em caso de funcionamento alternado, o número
máximo esperado de pessoas no local por dia da semana, respeitando
o limite máximo de ocupação estabelecido;



Deverão adotar medidas de monitoramento periódico da saúde dos
alunos,

Colaboradores,

docentes

e

visitantes,

estabelecendo

frequência do monitoramento, método utilizado para controle de
saúde, profissional responsável pelo monitoramento e qualificação
profissional;
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Alunos assintomáticos que são contatos domiciliares de pessoas
sintomáticas (suspeitas ou confirmadas) não poderão frequentar a
instituição, e, nestes casos, o isolamento deverá ser de 10 (dez) dias
a partir do início dos sintomas e a pessoa doente deverá estar 24 (vinte
e

quatro)

horas

assintomática

(sem

febre

e

sem

sintomas

respiratórios) para que haja o retorno seguro do aluno à instituição;


Deverão manter cabelos presos, quando pertinente, e não utilizar
adereços, como laços de cabelo, brincos, pulseiras e anéis no ambiente
escolar;



Deverão utilizar EPIs o profissional responsável para realização da
triagem de acesso;



Deverão capacitar os Colaboradores que realizarem a triagem de
acesso por profissionais habilitados;



Deverão registrar a capacitação, contendo: nome da capacitação e
conteúdo, nome dos Colaboradores participantes, data e horário da
capacitação e nome e qualificação do profissional responsável pela
capacitação;



Deverão estar disponíveis a comprovação da capacitação para as
autoridades sanitárias;



Deverão utilizar máscaras sempre que estiver em ambiente externo a
residência, mesmo se não apresentar sintomas;



Deverão realizar a higiene das mãos com água e sabão/sabonete
líquido ou álcool em gel 70%, frequentemente;



Deverão cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de
papel se tossir ou espirrar;



Deverão utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar
imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos);



Deverão realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar;



Deverão evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;



Deverão manter pelo menos 1,5m de distância entre qualquer pessoa;



Não deverão cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos,
abraços ou beijos;
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Não deverão circular em sala de aula;



Não deverão compartilhar objetos pessoais;



Não deverão compartilhar a bomba de tereré;



Deverão ficar em casa se não se sentir bem;



Deverão procurar atendimento médico se tiver febre, tosse e
dificuldade em respirar;



Deverão escalonar a entrada e saída dos alunos e Colaboradores, de
modo a evitar aglomeração nas áreas de acesso à instituição;



Os Colaboradores, docentes e alunos deverão ter direito ao trabalho
semipresencial e ao regime especial, respectivamente, quando tiverem
filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da assistência de
um dos pais e deverá basear a concessão em autodeclaração,
acompanhada de comprovação, com acompanhamento das atividades
realizadas;



Deverão evitar reuniões presenciais, utilizando recurso de áudio e/ou
videoconferência;



Deverão atender individualmente, mediante senha ou agendamento;



Fornecedores deverão entrar pelas portas de serviço, devidamente
higienizados e com proteção, e não se podem cruzar com os alunos.

Grupo de Risco
Deverá considerar pertencentes ao grupo de risco todo e qualquer
funcionário, docente e aluno que se enquadrar em uma das condições
abaixo, a quem será concedido, compulsoriamente, o direito ao trabalho
semipresencial

e

ao

regime

especial,

respectivamente,

mediante

autodeclaração e comprovação, conforme o caso:


Idade igual ou superior a 60 anos;



Imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves;



Gestantes e lactantes;



Que residam com pessoas nas situações listadas acima;
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Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou
confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja
coabitação.

Casos Suspeitos
Considera-se

com

síndrome

gripal,

quadro

respiratório

agudo,

caracterizado por pelo menos 2 (dois) dos seguintes sinais e sintomas:
febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos e, em crianças,
considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico
específico.
Professores,

auxiliares

e

outros

Colaboradores

deverão

ser

capacitados para identificar e agir frente a casos sintomáticos.
Em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19, os Colaboradores,
docentes e alunos deverão ter direito ao trabalho semipresencial e ao
regime especial, o que deverá ser informado e encaminhado para
providências pela instituição, de maneira remota.
Se houver 1 (um) ou mais casos confirmados de COVID-19 em uma
mesma sala, a instituição deverá suspender imediatamente as atividades
presenciais da turma pelo período de 7 (sete) dias, podendo ser estendido
até 10 (dez) dias ou mais, de acordo com os resultados do monitoramento
de sintomas.
A instituição deverá registrar os casos de surto, para que se proceda a
investigação e se instituam as medidas de controle e busca ativa de novos
casos.
Os indivíduos sintomáticos de COVID-19 deverão ser acompanhados
por profissionais portando máscara, face shield e luvas descartáveis.


Deverá ser encaminhado a uma área de isolamento, onde deverá ser
possível efetuar chamadas telefônicas, provida de cadeira, água,
alguns alimentos não perecíveis e acesso à instalação sanitária;
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Deverá entrar em contato, imediatamente, com os responsáveis (em
caso de aluno) e substituir o profissional (em caso de Colaboradores),
e a autoridade de saúde local será informada;



Deverá fazer a desinfecção de alto nível das áreas utilizadas pelo caso
suspeito;



Deverá armazenar os utensílios utilizados pelo caso suspeito em duplo
saco plástico resistente, fechado com 02 nós apertados, de preferência
com um adesivo/atilho, que deverá ser entregue ao portador ou
responsável para descarte ou higienização se possível;



A equipe de limpeza deverá fazer treinamentos com profissionais
qualificados para correta higienização de toda instituição em caso de
alunos ou Colaboradores com sintomas de COVID-19;



Deverá fazer o isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com
sintomas da doença por até 14 dias;



Colaboradores, alunos e pais ou responsáveis deverão ser orientados
sobre atendimento médico, necessidade de observação e de possível
testagem, conforme sintomatologia apresentada, e sobre os canais de
comunicação para esclarecimento de dúvidas quanto à COVID-19,
como do Ministério da Saúde (136);



Os Colaboradores e alunos doentes não deverão retornar ao
trabalho/escola até que cumpram os critérios para interromper o
isolamento em casa;



Todas as superfícies na sala destinada ao isolamento deverão ser
limpas depois que o doente for encaminhado para casa ou serviço de
saúde, conforme protocolo estabelecido no Plano de Contenção de
Riscos;



A coleta, o acondicionamento e o transporte dos resíduos produzidos
pelo caso suspeito na área de isolamento, que são passíveis de conter
agentes infecciosos, deverão se dar a partir das indicações da RDC ANVISA

nº

222/2018

que

regulamenta

as

boas

práticas

de

gerenciamento e do resíduo de serviços de saúde;
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Deverá realizar triagem para detecção de casos suspeitos de síndrome
gripal para ingresso de alunos, professores, Colaboradores e demais
pessoas no ambiente escolar, observando-se o seguinte procedimento:
o

Deverá ser aferida a temperatura corporal;

o

Deverá ser utilizado termômetro infravermelho, sem contato com
a superfície corporal;

o

Pessoas e alunos que apresentarem temperatura igual ou superior
a 37,8ºC e/ ou outros sintomas relacionados à COVID-9 não
deverão ser admitidas na instituição;

o

Além

da

aferição

da

temperatura

corporal,

o

funcionário

responsável pela triagem de acesso deverá observar outros sinais
e sintomas gripais;
o

O avaliador deverá utilizar equipamento de proteção individual
para realização da triagem de acesso: máscaras faciais e óculos
de proteção ou protetor facial;

o

O avaliador deverá portar recipiente com álcool líquido e papel
toalha para higiene das mãos e do termômetro.

o

Os Colaboradores que realizarem a triagem de acesso deverão ser
capacitados por profissional habilitado e a comprovação da
capacitação deverá estar disponível às autoridades sanitárias;

o

A capacitação dos Colaboradores deverá ser registrada, contendo
no mínimo: nome dos colaboradores participantes, data e horário
da capacitação e nome e qualificação do profissional responsável
pela capacitação.



Deverá

ser

providenciado

o

encaminhamento

imediato

dos

sintomáticos para a residência ou serviço de saúde, conforme a
gravidade do caso.
13.
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS, ALUNOS
E PROFESSORES:
A instituição deverá obedecer às notas técnicas e protocolos de
segurança expedidos pela Organização Mundial de Saúde - OMS e pelo
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Ministério da Saúde e decretos estabelecidos no município. Contudo, a ação
deverá ser realizada em conjunto aos pais e responsáveis pelos alunos,
praticando e promovendo hábitos saudáveis todos os dias. Caso ocorra um
surto na comunidade, a escola pode ser ponto focal de dispersão do vírus.
Desta forma, deverá haver mecanismos de comunicação efetiva entre pais
e professores para mitigar a possibilidade de contaminação na comunidade.
Deverá, portanto:


Firmar Termo de Consentimento ou documento equivalente, assinado
pelo diretor (a) da instituição e responsável legal pelo aluno, contendo
minimamente:
o

Orientações para que pais e responsáveis estejam alertas aos
sinais das síndromes gripais e manter seus filhos em casa se
estiverem doentes;

o

Alunos assintomáticos que são contatos domiciliares de pessoas
sintomáticas (suspeitas ou confirmadas) não poderão frequentar
a instituição, e, nestes casos, o isolamento deverá ser de 10 (dez)
dias a partir do início dos sintomas do contactante e a pessoa
doente deverá estar 24 (vinte e quatro) horas assintomática (sem
febre e sem sintomas respiratórios) para que haja o retorno
seguro do aluno à instituição;

o

Orientação

à

família

para

comunicar

imediatamente

a

coordenação da instituição caso o aluno ou algum familiar
residente no mesmo domicilio do aluno apresentar qualquer
sintoma

sugestivo

de

COVID-19

ou

ainda

se

apresentar

confirmação do diagnóstico da doença e medidas a serem
adotadas pela escola nestes casos;
o

Obrigatoriedade de apresentação da atualização vacinal;

o

Orientação acerca da importância do distanciamento social e uso
de máscara de tecido de uso não profissional;

o

Esclarecimentos que os alunos só poderão retornar às aulas
presenciais se estiverem no município de Corumbá - MS em
período superior ou igual 7 (sete) dias e deverão cumprir
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isolamento domiciliar voluntário de 7 (sete) dias, mesmo que
assintomáticos, para o retorno das atividades presenciais.


Criar um checklist de verificação para pais/responsáveis de modo a
orientá-los na decisão se os alunos poderão ir à escola e com a devida
consideração para a epidemiologia local do COVID-19. A lista de
verificação pode incluir:
o

As condições médicas e vulnerabilidades subjacentes, para
proteger o aluno / equipe;

o

A doença ou sintomas recentes sugestivos de COVID-19, para
evitar a disseminação para outras pessoas;

o

Considerações

especiais

sobre

transporte

escolar,

quando

necessário.
14.BIOSSEGURANÇA NA GESTÃO DE RESÍDUOS
Este item não se aplica ao empreendimento, pois não foi exigido a
elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS pelos
órgãos licenciadores responsáveis pela emissão do alvará de localização e
funcionamento e da vigilância sanitária, sendo assim o mesmo não possui
PGRS para ser atualizado.
Mesmo que o empreendimento não tenha um PGRS, é importante que
sejam implantados alguns

procedimentos de

manejo

dos resíduos

produzidos no local, pois, o correto gerenciamento desses resíduos visa
evitar os riscos de contaminação do trabalhador que irá manuseá-los, os
riscos de contaminação da biodiversidade, como poluição do solo, lençol
freático, rios e consequentemente da população, provocados pelo descarte
incorreto dos mesmos.
Geração e Segregação dos Resíduos Sólidos na Fonte Geradora
Ao término do período de cada expediente, recomenda-se, que a
equipe de limpeza retire os resíduos das lixeiras presentes no local, amarre
bem o saco de lixo e coloque no abrigo de resíduos ou na calçada/lixeira
66

DocuSign Envelope ID: 876A7878-136C-4F48-9875-A6BDAE7FDB74

externa para ser recolhido pelo serviço de coleta pública de resíduos do
município e faça a higienização das lixeiras do empreendimento.
Recomenda-se ao empreendimento a segregação dos seus resíduos
na fonte geradora, afim de melhor reaproveita-los e dar a devida destinação
ambientalmente

correta,

conforme

as

características

dos

resíduos

produzidos no local. Deve-se segregar os resíduos recicláveis (copos e
garrafas plásticas, papelão e outros) dos resíduos não recicláveis (orgânicos
e rejeitos) e os resíduos considerados perigosos como lâmpadas, pilhas,
óleo de motor e outros, conforme classificação da ABNT NBR 10.004/2004.
Indicação de Eventuais Alterações Necessárias no Procedimento de
Manuseio e Acondicionamento dos Resíduos


Os Colaboradores da limpeza deverão utilizar equipamento de proteção
individual - EPI durante recolhimento dos sacos de lixos das lixeiras,
manuseio dos resíduos gerados no empreendimento e higienização das
lixeiras;



São recomendados os seguintes EPIs: luvas de proteção contra
agentes químicos e mecânicos (látex/nitrílica com cano longo), calçado
fechado, calça comprida, respirador semifacial do tipo PFF2 sempre que
em contato com resíduos (resíduos não acondicionados ou no
fechamento do saco) e proteção ocular (óculos de segurança ou
protetor facial) sempre que houver risco de respingos. Os EPIs deverão
ser higienizados com frequência e as roupas de trabalho lavadas
diariamente.



O empregador deverá fornecer o equipamento de proteção individual
– EPI e orientar o empregado, do setor de limpeza, quanto ao seu uso
durante manuseio dos resíduos;



Os empregados deverão ter conhecimento e realizar os procedimentos
para manejo correto, como a segregação, acondicionamento e
disposição final dos resíduos sólidos;



Os empregados do setor de limpeza deverão ser treinados quanto as
formas de manejo dos sacos com resíduos (lixo):
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o

Os sacos de lixo não deverão ser enchidos até a capacidade
máxima, devendo ser colocado até 2/3 da capacidade para evitar
extravasar desse resíduo;

o

Após coletar até 2/3 da capacidade do saco é preciso amarrar bem
para evitar vazamentos e levar esses sacos ao local de
armazenamento, conforme descrito no Plano de Gerenciamento
de Resíduos – PGRS (quando houver) e ou direto para disposição
da coleta pública de resíduos;

o

O empregado deverá estar utilizando EPIs durante manuseio
desses resíduos;

o


O empregado deverá higienizar as mãos após a coleta de resíduos.

Deverão ser usados sacos resistente à ruptura, à vazamento e ser
impermeável;



Deve-se

utilizar

lixeiras

com

pedal,

onde

serão

descartados

guardanapos, papel higiênico, papel toalha, para evitar o contato das
mãos com a tampa da lixeira e resíduos seus resíduos;
Para a higienização das mãos deve-se utilizar água e sabão ou álcool 70%.

15.

LIMPEZA DA INSTITUIÇÃO

O Procedimento Operacional Padrão (POP) de Limpeza da Instituição
(Anexo 1) se encontra ao final deste documento, e foi desenvolvido
atendendo todas as normativas e legislações vigentes referente ao COVID19.
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16.

DOCUMENTAÇÃO

Equipe Técnica
Michel Klaime Filho
Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho no SESI MS
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança no Trabalho
Registro Profissional: CREA 59943/PR Visto 35687/ MS
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Termo de Compromisso
(Regime Especial de Prevenção à COVID-19)
Pelo presente instrumento, SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DE MS (ESCOLA DO SESI CORUMBA), inscrita no CNPJ sob o nº
03.769.599/0010-01, localizada no endereço Avenida Nossa Senhora da
Candelária, nº 1555, Bairro Maria Leira, CEP: 79310-050 – Corumbá/MS,
representada pela Diretora,

Srª. Miriam Correa da Silva de Jesus,

portador(a) do RG nº 28.431.669-2 SSP/MS, inscrito(a) no CPF sob o nº
007.826.817-60, compromete-se, junto ao MUNICÍPIO DE CORUMBÁ,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua
Gabriel Vandoni de Barros, 1 - Dom Bosco, Corumbá - MS, 79333-141
Corumbá/MS, a observar todas as regras de biossegurança apresentadas
no Plano de Contenção de Riscos, como medida de contenção da
propagação da COVID-19, e nos demais atos normativos municipais, sob
pena de responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes
infratores, podendo responder por crimes contra a saúde pública e contra a
administração pública em geral, tipificados nos artigos 268 e 330, ambos
do Código Penal , sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei
Complementar nº 198 , de 14 de setembro de 2016, que institui o Código
Sanitário do Município de Corumbá.
O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo
extrajudicial, sendo que o seu descumprimento poderá ensejar a execução
judicial das obrigações dele decorrentes, bem como não inibe ou restringe
as ações de controle, fiscalização e monitoramento do Poder Público, nem
limita ou impede o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais.
Corumbá - MS, ___ de _____________ de 2020.
____________________________________
Compromissário
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17. DO ACEITE
Fica assim, formalizado o presente PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS,
declarando a empresa aceite e ciência das orientações aqui impostas.

__________________________
Michel Klaime Filho
Gerente de Saúde e Segurança do
Trabalho no SESI MS
Engenheiro de Segurança no
Trabalho
CREA 59943/PR Visto 35687/ MS

___________________________
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA DE MS (Escola SESI
Corumbá)
CNPJ: 03.769.599/0010-01
Miriam Correa da Silva de Jesus
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Anexo 1. Procedimento Operacional Padrão (POP) de Limpeza
Manual

de

procedimento

operacional

padrão

de

Limpeza

de

Ambientes e Superfícies com as informações básicas recomendadas para
auxiliar empresas do setor de Limpeza no melhor desempenho de suas
atividades, colaborando no combate ao novo Coronavírus.
Este manual tem como finalidade apresentar medidas imediatas de
prevenção e controle de transmissão.

PRODUTOS QUÍMICOS
Trataremos aqui dos produtos químicos: limpadores e desinfetantes,
uma vez que o protocolo recomendado é a higienização das superfícies, que
é a limpeza seguida da desinfecção.
Ainda não existem estudos que sinalizem produtos específicos para
combater o Coronavírus, contudo, a indicação é, em todos os ambientes, a
adoção de medidas mais cuidadosas de higienização, isto é, realizar a
limpeza, para a remoção de sujidade com produtos detergentes, multiuso
ou dois em um (limpeza + desinfecção) e a desinfecção, para a eliminação
de micro-organismos, com a utilização de produtos desinfetantes de uso
geral ou hospitalar, respeitando a diluição e tempo de contato informados
no rótulo pelo fabricante.
É

recomendável

que

os

produtos

químicos

utilizados

nos

procedimentos de limpeza e desinfecção de superfície dos ambientes
contenham as instruções no rótulo, forma de utilização, número de registro
(ou número de notificação) na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) e a categoria de uso, para garantir a sua eficácia.
Produtos recomendados nos processos de limpeza:
•

Detergentes; Limpadores; Limpadores dois em um (limpeza +
desinfecção); Multiuso; Solução de ozônio aquoso.
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Princípios ativos recomendados nos processos de desinfecção:
•

Ácido peracético; Biguanida polimérica; Hipoclorito de sódio; Peróxido
de hidrogênio; Quaternário de amônia; Além de outros princípios ativos
atestados pela Anvisa.

EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)
Parte importante no processo de higienização para segurança dos
profissionais que atuam na higienização dos ambientes, os EPIs deverão
estar de acordo com a Norma Regulamentar 6 (NR6) e conter o Certificado
de Aprovação.
A recomendação é adotar dois protocolos:
Ambientes com contaminação comprovada ou suspeita de contaminação
•

Luva de trabalho pesado; Capote/avental; Máscara; Óculos de ampla
visão; Botas ou sapatos de trabalho fechados

Demais ambientes
•

Luva; Óculos de segurança; Botas ou sapatos de trabalho fechados.

Abaixo, seguem informações mais detalhadas sobre cada item:
Luvas:
As luvas são indispensáveis para proteção dos agentes de limpeza
durante os procedimentos e deverão ser utilizadas corretamente. Mais
comuns, os modelos de látex são utilizados nas etapas rotineiras do
processo de limpeza para remoção de sujidades em geral e respeitando o
sistema de cores. Já as luvas nitrílicas são mais resistentes que os outros
modelos em material descartável, apresentando maior durabilidade tanto
ao desgaste como no contato com produtos corrosivos (solventes clorados,
álcool, diluídos e aminoácidos).
Não se deverá tocar o rosto ou cabelo durante ou ao final das tarefas
utilizando as luvas. Ao retirá-las, o usuário deverá remover primeiro a luva
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de uma mão sem tocar na parte externa. Depois, deverá retirar a outra luva
e, imediatamente, lavar bem as mãos com água e sabão.
•

É importante que as luvas encaixem corretamente nas mãos.

•

Retirar alianças, anéis, relógios e pulseiras é uma obrigação, segundo
a Norma Regulamentar 32 (NR32). Além disso, o uso desses acessórios
aumenta o risco de danos às luvas.

Capote/Avental:
Produzido em tecido-não tecido (TNT) ou polipropileno, é indicado
para proteger o colaborador contra respingos de produtos químicos e microorganismos que estejam presentes no ambiente que está sendo higienizado
e deverá ser sempre descartável.
Máscara:
O uso das máscaras é recomendado para prevenção de contaminação,
na suspeita ou confirmação de doenças transmitidas de forma respiratória.
A indicação da Anvisa, através da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº
04/2020 (atualizada em 21/03/2020)*, para uso dos profissionais de
limpeza em ambientes onde há contaminação por Covid-19 é a máscara
cirúrgica.
Abaixo, seguem as informações sobre outros tipos de máscaras disponíveis:
Máscara modelo PFF2: (peça filtrante facial): são recomendadas em
casos de contaminação, pois atuam como meio filtrante responsável por
evitar que o Coronavírus entre em contato com o sistema respiratório do
usuário. O modelo possui eficiência mínima de 94%, com penetração
máxima de 6%.
Máscara modelo N-95: Eventualmente, em ambientes com suspeita
ou confirmação de contaminação pelo Coronavírus, a indicação é utilizar a
máscara

modelo

N-95,

elaborada

para

profissionais

de

saúde

e

confeccionada em material tecido-não tecido (TNT), que possui, no mínimo,
uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um
elemento filtrante.
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Como medida de segurança, as máscaras deverão ser colocadas no
rosto cuidadosamente, ajustando os espaços. Além disso, a máscara deverá
estar apropriadamente ajustada à face, para garantir sua eficácia e reduzir
o risco de transmissão.
A orientação é evitar tocar na parte da frente durante a utilização.
Para remover, a indicação é não tocar na frente da máscara - já que a
superfície pode estar contaminada - e retirá-la sempre pelas tiras laterais.
Após a utilização ou toda vez que tocar inadvertidamente em uma
máscara usada, as mãos deverão ser higienizadas imediatamente.
Após utilização, as máscaras descartáveis deverão ser corretamente
acondicionadas no lixo.
Óculos:
Óculos de ampla visão protegem o rosto do usuário oferecendo
vedação contra impactos, além de reduzir a possibilidade de contato do
vírus com as mucosas oculares;
Óculos de segurança previnem e protegem os olhos do trabalhador de
possíveis acidentes e lesões.
Botas e sapatos de trabalhos fechados:
As botas e calçados são confeccionados em PVC. Este EPI oferece
proteção aos pés contra respingos, objetos perfurocortante e também
protegem o usuário contra o risco de queda por superfícies úmidas e
escorregadias.
Seguem outros EPIs que podem ser utilizados:
Pro-pé descartável do tipo sapatilha serve como barreira física para
calçados evitando a propagação de microrganismos e a contaminação dos
ambientes e também dos usuários;
Touca ou o macacão completo com touca são indicados para situações
onde apenas o pro-pé e ou a toca não são suficientes para proteger o agente
de limpeza da contaminação;
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Macacão produzido em tecido-não tecido (TNT) ou polipropileno é
indicado para proteger o colaborador contra respingos de produtos químicos
e também da contaminação pelo Coronavírus e demais microrganismos que
estejam presentes no ambiente que está sendo higienizado;

EQUIPAMENTOS E MAQUINAS
Os equipamentos deverão ser corretamente utilizados durante os
processos de limpeza no período de pandemia causada pelo Coronavírus.
Um preceito muito importante é a escolha do sistema a ser utilizado,
conforme exemplos abaixo:
• Sistema lavável ou descartável;
• Sistema de cores (quais, quantas e locais de aplicação).
Segue a lista dos principais equipamentos e máquinas utilizadas nos
processos de higienização dos ambientes:
Equipamentos:


Sinalizador de área interditada;



Sistema Mop
o Úmido (lavável, semi-descartável e descartável)
o Seco (varrição, lavável e descartável)

Observação: refis laváveis, na composição microfibra, tem maior poder de
captação de sujidade.


Baldes Espremedores (mantendo sistema de cores já conceituado no
Manual de Processos);



Balde com tampa para sistema pré-impregnado;



Suporte Limpa-Tudo e Fibras (macia, uso geral, serviço pesado);



Carrinho funcional;



Panos de limpeza (microfibra, descartáveis);



Discos e escovas;



Kit limpeza de vidros;



Rodos;
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Pá coletora com tampa ou com sistema descartável ou com rodo em
lâmina (em substituição a vassoura);



Escova lavatina;



Borrifadores;



Cabos telescópicos.

Máquinas:


Enceradeiras e Polidoras;



Lavadoras Automáticas de piso (com especial atenção ao descarte da
água e higienização correta dos tanques e áreas de contato);



Aspiradores de pó e líquido profissionais com filtro HEPA ou com filtro
de água, onde é possível colocar solução desinfetante;

Observações:


O uso de vassouras deverá ser eliminado, uma vez que partículas
contaminadas podem subir no ar e aderir em superfícies, como mesas
e cadeiras;



Para a remoção de sujeiras superficiais (poeira, pequenos detritos,
folhas), em áreas pequenas e médias, o mais indicado é o uso de Mop
pó. Já em áreas de médias para grandes, é recomendado o uso de
varredeiras de pisos;



Na lavagem do piso, utilizar o Mop água ou úmido em pequenas áreas
e para médias e grandes áreas lavadora automática de piso ou sistema
de balde com água e detergente, enceradeira e aspirador de líquido.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Neste momento, todos os ambientes dos estabelecimentos, com ou
sem suspeita de contaminação ou com contaminação comprovada deverão
adotar protocolos de limpeza mais rígidos e frequentes para evitar a
propagação da contaminação.
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PROCEDIMENTOS
A limpeza deverá seguir uma sequência padrão para manutenção do
ambiente

higienizado,

empregando

técnicas

corretas,

produtos

e

equipamentos adequados. Neste capítulo, vamos tratar das recomendações
para a limpeza e desinfecção de superfícies em ambientes com casos
suspeitos ou confirmados pelo Coronavírus, assim como em ambientes
gerais, como forma de prevenção à contaminação.
A principal orientação é aumentar a frequência do processo de
higienização de superfícies, com máxima atenção às áreas onde ocorrem
maior contato das pessoas, tais como: maçanetas, corrimão, barras de
apoio, botões de elevadores, fechaduras, interruptores, aparelhos de
telefone, teclados, mouses, mesas, cadeiras, mobílias em geral, controles
remotos, bancadas, torneiras.
Um ponto importante é sempre ter alguém na equipe como
observador nesse trabalho, para orientação das equipes de limpeza, tanto
na preparação como na execução dos procedimentos.
Preparação:
Desta forma, antes de iniciar os processos, os agentes de limpeza
deverão higienizar as mãos e colocar os EPIs necessários para a atividade.
Todos os materiais utilizados no procedimento deverão ser preparados
previamente.
Caso a área esteja contaminada, a indicação é isolá-la com fita
zebrada de modo que fique visível.
Neste momento é importante não ter contato com superfícies do
ambiente para evitar contaminação.
Ambientes Gerais:
Importante: a limpeza e a desinfecção deverão acontecer em um
único sentido, nunca em movimentos, circulares ou de vai e vem para evitar
contaminação. Além disso, é de suma importância utilizar os EPIs
recomendados neste manual para garantir a proteção do colaborador.
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Inicie a limpeza da área menos suja para a mais suja;



Fazer a varredura úmida através sistema de microfibra, vaporizador e
utilização de químicos específicos regulamentados pela ANVISA;



Iniciar o processo de limpeza e desinfecção pelas paredes, vidros,
superfícies, objetos, e por último, o piso;



Utilizar cabos telescópios, para se manter distância de áreas de
manuseio e contornar mobiliários fixos.

Sequência de procedimentos:
De modo geral, os processos deverão seguir as etapas de acordo com
as áreas a serem higienizadas:


Limpeza seca



Limpeza úmida



Limpeza molhada



Preparar o balde com o produto químico;



Separar panos secos, e com a solução dentro de um pulverizador,
pulverizar no pano de microfibra (se tratando de parede, mobiliário
etc.);



Recolher o lixo e iniciar a limpeza e descontaminação de tetos, paredes,
janelas, portas e, por último, piso;



Limpar e descontaminar dispensers de descartáveis como suportes de
papel, álcool, etc.;



Limpar e descontaminar mobiliários e objetos que estejam nas
superfícies, ao alcance das mãos;



A limpeza e desinfecção de áreas com resíduos sólidos deverá começar
com a remoção com pá, seguida de utilização de pano de microfibra
embebido em solução química desinfetante ou sistema wipes;



Para limpeza e desinfecção de áreas com excrementos ou líquidos
contaminados, utilizar Mop pano umedecido em solução desinfetante
acondicionado no balde específico;
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Efetue a limpeza e descontaminação com ação mecânica, friccionando
o equipamento/material (pano ou refil) umedecido, contra a área
afetada. Após, efetuar o enxágue e secar o local;



Procedimento de esquadrias deverá acontecer com pano de microfibra
umedecido em solução desinfetante. Vidraças deverão contar com o
auxílio de suporte clean glass com aplicação de produto específico.



Cestos de lixo/resíduos deverão ser limpos e desinfectados com pano
de microfibra umedecido em solução desinfetante. Descartáveis
deverão ser repostos a classificação e identificação de utilização;



Após os procedimentos, os sacos contendo resíduos de material
contaminante deverão ser fechados com fechamento duplo para
transporte até o local determinado para descarte;



Os materiais reutilizáveis deverão ser separados em saco para
higienização em solução desinfetante;



Recolher e limpar os equipamentos utilizados no procedimento;



Antes de sair do ambiente, o colaborador deverá higienizar novamente
as

maçanetas

das

portas

com

pano

umedecido

em

solução

desinfetante.
Áreas, Produtos, Métodos e Frequência:
Abaixo, seguem alguns exemplos, por área, de produtos, métodos de
limpeza durante a pandemia, lembrando que o mais recomendável é o
aumento da frequência dessa limpeza em todas as áreas de contato, a fim
de prevenir a contaminação.
*Vaso Sanitário: limpeza externa, limpeza das rampas, tratar manchas
calcárias.
**Dispensers: papel higiênico, papel toalha, sabonete, desodorizante,
álcool.
Observação:
Pontos contaminantes: Válvula de descarga / Torneiras / Maçanetas /
Dispenser de Sabonete / Dispenser de Papel Higiênico / Lixeira / Papeleira.
Os panos utilizados na limpeza do piso NÃO deverão ser utilizados em
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outras áreas; Luvas utilizadas para a limpeza do banheiro deverão ter seu
uso restrito SOMENTE AO BANHEIRO.
Área
Piso

Produto
Detergente e desinfetante

Ralo
Porta
Maçaneta
Espelho

Água sanitária
Detergente
Desinfetante
Detergente

Bancada
Vaso
Sanitário
Lixeira
Dispensers

Detergente e desinfetante
Detergente, desinfetante
desodorizante
Detergente e desinfetante
Detergente

Método
Esfregaço manual LT /
enceradeira
Escovação
Fibra branca / pano
Fibra branca / pano
Sistema de limpeza de vidro
local
Fibra branca / pano
e Fibra branca / pano / escova
sanitária
Fibra branca / pano
Fibra branca / pano

Cuidados com os materiais
Após a conclusão dos procedimentos operacionais, a recomendação é
lavar as luvas com água e sabão, antes de fazer a retirada do EPI. Ao retirar
as luvas, o colaborador deverá ter especial atenção para não se contaminar
e, na sequência, deverá lavar as mãos com água e sabão, seguindo a
cartilha de Higienização das Mãos do Ministério da Saúde, podendo finalizar
com álcool gel 70%.
Ao final de seu expediente, após seguir as recomendações acima,
deverá retirar todos os EPIs utilizados, desprezando os itens descartáveis
em sacos de lixo. As botas de segurança, óculos de proteção e luvas
deverão ser lavadas, sendo que as luvas deverão ser lavadas na parte
externa e interna, e colocados para secar. O uniforme deverá ser colocado
em saco para ser lavado e preparado para reutilização.
Novamente, ao retirar os EPIs, o colaborador deverá ter especial
atenção para não se contaminar, lavando as mãos com água e sabão,
podendo finalizar com álcool gel 70%.
Todos os equipamentos utilizados no processo de limpeza, deverão
ser lavados e desinfetados com pano umedecido em solução desinfetante.
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Cuidados com os equipamentos
Ao finalizar o uso de máquinas e equipamentos, é preciso atenção
quanto à higienização dos mesmos, assim como cuidado no manuseio para
evitar a contaminação.
Abaixo, seguem pontos importantes que precisam ser considerados:
a.

No caso dos aspiradores, é recomendado o uso da máscara no processo
de retirada e descarte dos resíduos sólidos e líquidos;

b.

Assim como o descarte de água das lavadoras, que deverá ter seus
tanques higienizados;

c.

Para

todas

as

máquinas

e

equipamentos,

é

recomendada

a

higienização após o uso, incluindo áreas de contato e rodas.

TREINAMENTO
Parte fundamental no processo emergencial da pandemia pelo
Coronavírus, o treinamento das equipes deverá seguir as normas
preconizadas pelas diretrizes do Ministério da Saúde, OMS e ANVISA.
É imprescindível que coordenadores, gestores e líderes das equipes
envolvidas nos processos de limpeza orientem constantemente todos os
profissionais que atuarão nos procedimentos para a prevenção da
transmissão de agentes infecciosos.
Neste momento de apreensão mundial, a limpeza tem destaque como
importante ferramenta para conter o avanço exponencial do Coronavírus,
mantendo os locais limpos e desinfetados através do emprego de técnicas
corretas aliadas à utilização de produtos e equipamentos adequados. É de
extrema importância que os profissionais de limpeza entendam o seu papel,
que é de extrema importância, nesse processo. A valoração do profissional
e humanização dos processos é ponto crucial, dentro do atual contexto.
Desta forma, as equipes deverão proceder à limpeza (procedimentos
para remoção de sujidades) e desinfecção (processos que visam reduzir a
carga microbiana nas mais diversas superfícies com a utilização de produtos
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devidamente regulamentados) em todos os ambientes como medida
preventiva.
A utilização de EPIs é obrigatória para a realização dos processos e
todos os colaboradores deverão ser treinados para utilizá-los corretamente.
É preciso alertar também para a colocação dos dispositivos para proteção
respiratória (como máscaras cirúrgicas e modelo N95, por exemplo) em
ambientes contaminados pelo vírus.
Além disso, as empresas deverão certificar-se de que todos os
profissionais foram instruídos, treinados e estejam aptos a utilizar os EPIs
antes de iniciar as tarefas. A máxima atenção deverá ser dispensada à
colocação dos equipamentos de proteção, bem como no momento da
retirada para que o colaborador não seja contaminado.
Todo o cuidado deverá ser tomado antes da colocação dos EPIs. O
procedimento tem início com a lavagem das mãos com água e sabão,
podendo ser finalizada com álcool gel ou solução alcoólica 70%.
Um ponto importante é sempre ter alguém como observador nesse
trabalho para ir orientado as equipes.
Principais pontos de atenção para o observador:


Garantir colocação e retirada dos EPIs de forma correta da equipe;



Garantir o dimensionamento das equipes nas áreas de atuação;



Garantir que os procedimentos adotados sejam seguidos;



Garantir o uso de equipamentos corretamente: exemplo aspiradores,
máquinas de higienização;



Garantir atendimento correto em caso de acidente/incidente seguindo
o plano de áreas de segurança do trabalho de cada empresa.
A organização de processos de limpeza pontual auxilia o trabalhador a

realizar as ações de maneira correta, dentro do seu espaço de trabalho.
Alguns

pontos

deverão

ser

reforçados

antes

do

início

dos

procedimentos:


Não utilizar acessórios como anéis, brincos, pulseiras e colares;



Lavar as mãos com água e sabão, podendo complementar com a
desinfecção com álcool gel ou solução alcoólica 70%;
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Colocar os EPIs;



Ajustar óculos e máscara;



Nenhum EPI deverá ser retirado durante a execução das tarefas;



Não levar as mãos ao rosto ou tocar os cabelos enquanto estiver
calçando as luvas;



Antes da retirada das luvas, lavá-las com água e sabão, podendo
complementar com a desinfecção com álcool gel ou solução alcoólica
70%;



Imediatamente após a retirada dos EPIs, as mãos deverão ser lavadas
com água e sabão, podendo complementar com a desinfecção com
álcool gel ou solução alcoólica 70%, para evitar o contato com microorganismos e vírus.
Como o vírus pode estar presente nas mais diversas superfícies, a

orientação é utilizar a técnica de retirada das luvas preconizada pela
ANVISA ao término da execução dos procedimentos como medida de
proteção para os agentes de limpeza.
Técnica para retirada das luvas:
1)

Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os
dedos da mão oposta.

2)

Segure a luva removida com a outra mão enluvada;

3)

Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador
oposto (sem luvas) e retire a outra luva.

4)

Lave

imediatamente

as

mãos

com

água

e

sabão,

podendo

complementar com a desinfecção com álcool gel ou solução alcoólica
70%.
Atenção à contaminação cruzada
As equipes deverão se atentar para pontos de contaminação cruzada
e reforçar o procedimento de limpeza e desinfecção. Por definição da
ANVISA, a contaminação cruzada é quando há a transferência de
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contaminantes de um local, superfície ou alimento para outras superfícies
através de utensílios, equipamentos e mãos.
Desta forma, as áreas de maior fluxo ou contato com as mãos deverão
ser rigorosamente higienizadas de acordo com a orientação descrito neste
POP para evitar a propagação do Coronavírus. Todos os protocolos de
limpeza e desinfecção dos ambientes deverão ser executados com a
máxima atenção. A recomendação é que em pontos críticos de sujidade e
contaminação o processo seja repetido para garantir o resultado.

PLANO DE TRABALHO
Com o agravamento da pandemia mundial, é preciso que a limpeza
profissional seja reconhecida como instrumento essencial no combate à
proliferação do Coronavírus.
Além disso, as empresas deverão prever em suas estratégias para o
período:


Aumento no consumo de produtos químicos;



Aumento no consumo de descartáveis e insumos;



Alteração no quadro de Colaboradores;



Treinamento emergencial;



Orientações para situações emergenciais;



Plano de comunicação com Colaboradores, fornecedores e clientes.
O plano de trabalho também deverá ser organizado de modo a definir:



Quais são os pontos críticos dos locais onde as equipes atuarão;



Quais os riscos de contaminação cruzada.
Assim, as empresas responsáveis por processos de limpeza deverão

utilizar toda técnica disponibilizada no POP estabelecido, bem como as
indicações listadas de limpeza durante a pandemia de Covid-19 aliadas às
práticas preconizadas pela ANVISA, Ministério da Saúde e OMS para evitar
a contaminação cruzada.
Em se tratando dos protocolos de limpeza especificamente, é preciso
que sejam tomadas as medidas de prevenção e controle de infecção pelos
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profissionais que atuam na prestação do serviço, bem como a execução de
limpeza e desinfecção dos ambientes para reduzir ao máximo a transmissão
do Coronavírus.

GESTÃO DE RESÍDUOS
Para ambientes gerais, a recomendação é:


Ambientes sem suspeita de contaminação: Retirar o saco da lixeira e
realizar o descarte de forma costumeira.



Ambientes com suspeita ou confirmação de contaminação: Para o
correto descarte consultar normas e determinações vigentes em: GUIA
DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE DOS AGENTES BIOLÓGICOS,
elaborado pelo Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos

Estratégicos

Departamento

do

Complexo

Industrial

e

Inovação em Saúde; e RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC
nº 222, de 28 de março de 2018.
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