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SIGLAS 
 
 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CCS Coordenação de Comunicação Social 

COVID-19 Doença viral causada pelo coronavirus 

DINFRA Departamento de Infraestrutura 

EPI Equipamento de Proteção Individual 

GT Grupo de Trabalho 

GT/EFB Grupo de Trabalho de Espaço Físico e Biossegurança 

OMS Organização Mundial de Saúde 

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde 

PNE Pessoa com Necessidade Especial 

POP Procedimento Operacional Padrão 

PROGEP Pro Reitoria de Gestão de Pessoas 

RU Restaurante Universitário 

SARS-CoV-2 Coronavírus-19 

SES/GO Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás 

SIASS Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

SUS Sistema Único de Saúde 

UFCAT Universidade Federal de Catalão 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 
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APRESENTAÇÃO 

 
Por ordem da Reitoria da Universidade Federal de Catalão, por meio da Portaria 

524/2020, de 12 de novembro de 2020, foi nomeada a Comissão de Avaliação e Planejamento 

do Retorno das Atividades que não se Adaptam ao Modo Remoto na UFCAT (Comissão de 

Avaliação e Planejamento – COVID-19 – UFCAT). A comissão foi composta por 

representantes das Pró-Reitorias/Reitoria, dos Professores, dos Técnicos Administrativos em 

Educação e dos Alunos. Além de representarem as suas categorias, os membros da comissão 

foram escolhidos de forma a compor uma equipe multidisciplinar de profissionais de áreas que 

pudessem contribuir diretamente com a realização do primeiro Manual de Biossegurança, 

Espaço Físico, Protocolos Sanitários e Monitoramento da COVID-19 da Universidade Federal 

de Catalão (UFCAT). 

Após destituição da comissão acima citada, pela conclusão dos trabalhos, a Reitoria da 

UFCAT, criou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV), através 

da Portaria 192 de 11 de maio de 2021, para atuar como centro consultivo, estando dentre as 

competências, o planejamento, a organização, a coordenação e o controle das medidas a serem 

adotadas na UFCAT, nos termos das diretrizes fixadas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e Ministério da Saúde (MS). 

No intuito de atualizar o protocolo vigente e adequá-lo às evidências mais recentes no 

que se refere ao enfrentamento da COVID-19, apresentamos a Versão 2 do Protocolo de 

Biossegurança da UFCAT. 
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MONITORAMENTO E CONTROLE DE SURTOS 
 

 

 
 

OBJETIVO 

 
 

Analisar constantemente o quadro global, local e interno para proposição de medidas 

de contenção de surtos na Universidade Federal de Catalão. 

 

 
 

 

 

MODELAGEM EPIDEMIOLÓGICA – CATALÃO-GO 

 
 Os estudos atualizados sobre a situação epidemiológica de Catalão e região podem ser 

acompanhados através do link: https://catalao.ufg.br/p/41109-estudos-tecnicos-e-modelagem 

https://catalao.ufg.br/p/41109-estudos-tecnicos-e-modelagem
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PROTOCOLOS SANITÁRIOS 
 
 

 

OBJETIVO 

Atualizar protocolos sanitários, com vistas ao retorno das atividades presenciais 

na Universidade Federal de Catalão com base nas melhores evidências científicas. 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

Serão abordadas orientações para os servidores, colaboradores, estudantes e comunidade 

externa da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) quanto às medidas de prevenção e 

controle que devem ser adotadas durante a permanência na Universidade no período da pandemia 

de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), segundo as evidências disponíveis até 

06/05/2022. 

Essas orientações podem ser refinadas e atualizadas à medida que mais informações 

estiverem disponíveis, já que novos estudos são publicados periodicamente (ANVISA, 2020).
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RECOMENDAÇÕES 

 
⮚ NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS PRÉDIOS 

 
 

Item Responsável(eis) pela ação Recurso necessário 

Emitir notas orientativas para a comunidade em geral e comunidade acadêmica 

sobre as normas de acesso aos prédios da Universidade Federal de Catalão. 

Equipe da Coordenação de  

Comunicação Social (CCS). 

- 

Instruir para que as pessoas adentrem no prédio somente após colocação correta da 

máscara*. 

 
*A máscara deverá cobrir totalmente o nariz, a boca e o queixo, e não deve ficar folgada no rosto, 

especialmente nas laterais. Lembrando que a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada (OMS, 

2020). Importante reforçar que, conforme Decreto da Prefeitura Municipal de Catalão n. 1.161 de 31 de março 

de 2022, a máscara permanece sendo obrigatória em instituições de ensino. 

 - 

Recomenda-se que a comunidade universitária apresente comprovante de cartão vacinal para o acesso aos 

campi da UFCAT. 
 - 
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Evitar cumprimentos e saudações que favoreçam o contato físico. Recomenda-se que 

sejam evitadas aglomerações* durante a entrada e saída dos ambientes. 

 
*No Brasil ainda não há consenso sobre qual a quantidade de pessoas é considerada aglomeração, desta 

forma recomenda-se que seja mantido o distanciamento de pelo menos 1,00 metro (OMS, 2020). 

- Impresso / Cartazes 

Disponível em: 

https://files.cercomp

.ufg.br/weby/up/519

/o/Orienta%C3%A7

%C3%B5es_Cuidad

os_Covid-19_-

_UFCAT_%282%2

9.pdf 

Substituir protocolos que envolvam anotações de entradas nos prédios e entrega de 

chaves por planilhas eletrônicas. 

- Computador ou 

tablet. 

Recomendar que os elevadores sejam utilizados apenas em situações de excepcionalidade 

e por Pessoas com Deficiência (PCD). Incentivar o uso de escadas. Evitar apoiar-se no 

corrimão, caso seja necessário, orienta-se higienização das mãos logo em seguida. 

CCS Cartazes 

Disponível em: 

https://coronavirus.s 

aude.gov.br/orientac 

oes-para-retomada- 

com-seguranca 
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⮚ ÁREAS COMUNS DE ACESSO AO INTERIOR DO PRÉDIO 
 
 

Item Responsável (eis) pela ação Recurso necessário 

Manter cartazes ilustrativos sobre a importância do distanciamento físico de CCS Cartazes informativos 

no mínimo 1,00 metro em todos os ambientes (OMS, 2020).  Disponível em: 

https://files.cercomp.ufg.br/we

by/up/519/o/Orienta%C3%A7

%C3%B5es_Cuidados_Covid-

19_-_UFCAT_%282%29.pdf 
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⮚ COMUNIDADE INTERNA DA UNIDADE/PRÉDIO 
 
 

Item Responsável (eis) pela ação Recurso necessário 

Estabelecer formas de comunicação para certificar que qualquer membro da - - 

comunidade que tenha febre ou outros sinais e sintomas* que possam ser   

sugestivos de Covid-19 fique em casa até que se recupere, de acordo com   

a Instrução Normativa da Resolução CONSUNI UFCAT n.  004/2022R.   

 
*Sinais e sintomas mais comuns de COVID-19: febre (temperatura ≥37,8ºC), cansaço e tosse 

seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, 

dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração 

dos dedos das mãos ou dos pés (OMS, 2020). 

  

   

Evitar utilizar a copa. Caso seja necessário, orienta-se que o uso seja individual 

e que não haja compartilhamento de utensílios e lanche (SES/GO, 2020). 

- - 

Distribuir servidores lotados na mesma repartição (funções administrativas), 

mantendo o distanciamento de pelo menos 1,00 metro em cada posto de 

SIASS, PROGEP e Departamentos 

em geral. 

- 

 

2 Recomenda-se o isolamento de 10 dias (a partir dos primeiros sintomas), desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos 

sintomas respiratórios (BRASIL, 2020).
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trabalho. 

 

  

Seguir as orientações de distanciamento social, uso de máscara e higienização 

das mãos com álcool em gel (no mínimo 30 segundos) e/ou água e sabão (de 40 

a 60 segundos) (BRASIL, 2009). 

Todos 

ambiente. 

os frequentadores do Frascos de álcool gel 

em todos os 

ambientes, nos 

corredores dos 

prédios. 

 

 

 

3 Conforme nota técnica n.15/2020 de 04 de novembro de 2020 – Secretaria de Saúde do Estado de Goiás.
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Uso de máscara obrigatório, considerando a Instrução Normativa da Resolução 

CONSUNI UFCAT No 004/2022R: 

i) A máscara deve cobrir totalmente o nariz, a boca e o queixo, e não deve 

ficar folgada no rosto, especialmente nas laterais. A máscara é de uso 

individual e não deve ser compartilhada; 

ii) A máscara deve ser trocada em intervalos regulares de 2 a 4 horas, OU 

quando estiver úmida, suja ou quando estiver dificultando a respiração, 

causando resistência na troca de ar, se exposta a respingos de produtos 

químicos, substâncias infecciosas ou fluidos corporais, se deslocada do 

rosto por qualquer motivo ou se a parte frontal da máscara for tocada para 

ajustá-la; 

iii) Para a remoção e colocação da máscara não se deve tocar na sua parte 

central. Para que a remoção ou colocação da máscara possa ser realizada 

deve-se fazer a higienização das mãos imediatamente antes depois; 

iv) Durante o uso da máscara não se deve tocar a própria face, olhos e nariz, 

para evitar a auto inoculação (OMS, 2020). 

Todos 

ambiente. 

os frequentadores do - 
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Higienização das mãos 

v) Reforçar o objetivo da higienização das mãos com água e sabonete 

líquido de 40 a 60 segundos para situações em que haja sujidade visível 

das mãos, ao chegar à Unidade, ao se utilizar sanitários ou antes das 

refeições; 

vi) Afixar cartazes e disponibilizar folhetos ilustrativos contendo orientações 

sobre a técnica correta de higienização das mãos, bem como indicação da 

localização de totens e pias; 

vii) Facilitar o amplo acesso para higienização das mãos na entrada do prédio 

com papel toalha e sabonete líquido, em dispensador que permita 

substituir apenas o refil e que seja acionado sem o contato manual, 

preferindo-se comando por pedal ou sensor; podem ser usados totens, 

pias, gabinetes ou similares. 

viii) Disponibilizar e garantir a reposição de sabonete líquido e papel toalha 

em todos os banheiros, vestiários, pias ou gabinetes; 

ix) Disponibilizar álcool em gel 70% nas principais entradas dos prédios, 

das salas de aula e de outros espaços como bibliotecas, banheiros, 

Todos 

ambiente. 

os frequentadores do - 
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refeitórios, auditórios ou laboratórios, preferencialmente em sistemas de 

totens acionados pelos pés ou de outra forma sem o contato manual para 

sua dispensação; 

x) Esclarecer que a utilização do álcool em gel 70% é desejável para 

higienização das mãos, quando elas não apresentarem sujidade visível 

(BRASIL, 2009). 

  

Utilizar os bebedouros somente após higienizar as mãos, não sendo permitido o 

uso dos que impliquem contato próximo da boca. Orienta-se que cada 

servidor/estudante/colaborador tenha sua garrafa individual com água. 

 

Todos 

ambiente. 

os frequentadores do - 
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Evitar o compartilhamento de objetos pessoais como por exemplo canetas, 

lápis, calculadoras e celulares, entre outros (SES/GO, 2020). 

Todos 

ambiente. 

os frequentadores do - 

 

Observações: 

● Alerta-se para manutenção da responsabilidade social mesmo fora do horário de trabalho, evitando aglomerações. 

● Orienta-se para manutenção da etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável, na ausência do lenço 

descartável, utilize a parte interna do braço / cotovelo e logo após higienize as mãos com água e sabão. 
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Item Responsável (eis) pela ação Recurso necessário 

Incentivar a adoção de protocolos comportamentais para todos os usuários, tais como a 

limpeza de equipamentos e mobiliário antes, e depois de cada utilização, com álcool a 70% 

(utilize as recomendações contidas no POP 2/2020 do Comitê Interno de Enfrentamento da COVID- 

19). 

Todos os frequentadores do 

ambiente. 

Borrifadores de álcool 

70%. 

Manter os postos de trabalho ventilados e o distanciamento de pelo menos um metro entre 

as mesas ou carteiras, não sendo recomendado o uso de aparelhos de ar- condicionado 

(OMS, 2020). 

Todos os frequentadores do 

ambiente. 

- 

Deixar as portas das salas de aula e gabinetes dos professores na posição “aberta”, evitando 

a necessidade do uso da maçaneta de modo a facilitar a ventilação natural (OMS, 2020). 

Caso não exista risco à segurança, manter as janelas sempre abertas. 

Todos os frequentadores do 

ambiente. 

- 
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⮚ PESSOAL DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 
 
 

Item Responsável (eis) pela ação Recurso necessário 

Usar obrigatoriamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), padronizados 

pela empresa. 

Empresa terceirizada Equipamentos de 

Proteção Individual. 

O setor de compras: Caso tenha dúvidas consulte ao COE-nCoV quanto às indicações 

dos produtos para limpeza e desinfecção, de acordo com protocolo institucional. 

COE-nCoV - 

Protocolos de limpeza de ambiente devem prever limpeza diária mínima de duas vezes 

ou conforme necessidade, podendo variar em maior frequência para aquelas superfícies 

que sejam de múltiplos toques (elevadores, corrimãos de escadas, catracas, telefones, 

mobília, interruptores de luz, molduras de portas e outros a serem definidos de acordo 

Empresa terceirizada  Material de limpeza. 
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ESPAÇO FÍSICO E BIOSEGURANÇA 
 

 

 

OBJETIVO 

 

 
Atualizar critérios para organização do espaço físico da Universidade Federal de Catalão 

relacionado a biossegurança para acesso, permanência e desenvolvimento de atividades de 

maneira segura, visando atender as recomendações de saúde relativas à proteção contra o 

COVID-19. 

 
 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

 

⮚ INFRAESTRUTURA PARA DISTANCIAMENTO SOCIAL 
 

Esta seção trata de questões associadas a readequações do espaço físico para possibilitar 

o distanciamento social. As discussões a respeito do distanciamento social e readequação do 

espaço físico da UFCAT consolidaram as seguintes recomendações: 

 Definição e divulgação, pela UFCAT, do distanciamento mínimo a ser adotado nos 

espaços físicos de uso coletivo. Optou-se pelo distanciamento mínimo de 1,00m 

(BRASIL, 2020e; GOIÁS, 2020a). 

 A taxa de lotação nos ambientes poderá ser de 100%, desde que seja mantido o 

distanciamento mínimo recomendado. 
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⮚ INFRAESTRUTURA PARA HIGIENIZAÇÃO 

 
Esta seção trata, de forma geral, de toda a infraestrutura relacionada à higienização tendo 

em vista a pandemia, seja para higienização de mãos de usuários ou para a limpeza e 

desinfecção dos espaços físicos/mobília. 

A higienização das mãos é uma medida primária muito importante no controle de 

infecções relacionadas à assistência à saúde. Por esse motivo, tem sido considerada como um 

dos pilares da prevenção e controle de infecções, devendo acontecer sempre que as mãos 

estiverem visivelmente sujas, antes e após a utilização de banheiros, antes e após as refeições e 

em espaços intervalares quando no manuseio de maçanetas, corrimão, toque em superfícies de 

mobília coletiva (BRASIL, 2009). 

A limpeza e a desinfecção de ambientes são elementos que convergem para a sensação 

de bem-estar, segurança e conforto. Corrobora também para o controle das infecções 

relacionadas à assistência à saúde, por garantir um ambiente com superfícies limpas, com 

redução do número de microrganismos e apropriadas para a realização das atividades 

desenvolvidas nos serviços (BRASIL, 2012). 

As discussões a respeito de protocolos de higienização consolidaram as seguintes 

recomendações: 

 Instalação de dispensadores de álcool em gel em locais estratégicos dos campi. Mais 

especificamente: 

o Instalação de dispensadores de parede próximo à entrada de todas as salas de 

aula, e outros ambientes que possuam atividades presenciais de ensino, 

pesquisa e extensão na universidade;
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o Disponibilização de frascos com álcool em gel aos docentes que estiverem 

lecionando presencialmente, que deverão levar tais frascos às aulas para 

permitir que estudantes PcD possam higienizar suas mãos. O álcool em gel 

será mais um item dentre outros necessários para aulas (ex.: caixa de giz, 

canetas hidrográficas etc.); 

o Instalação de dispensadores de parede em locais de acesso ao público, como 

saguões e corredores de prédios, em um raio de 10 metros entre si. A 

reposição dos dispensadores deverá ocorrer conforme rotina de 

abastecimento; 

 Instalação de dispensadores de papel toalha e sabão líquido, e lixeiras com portinhola 

nos sanitários dos campi. 

 Definição de cronograma de reabastecimento dos dispensadores de álcool em gel, 

papel toalha e sabão, em conjunto com a empresa terceirizada de limpeza. A ação de 

reabastecimento será feita pela equipe de limpeza, como é feito até o momento. A 

princípio, sugere-se uma ação de reabastecimento no início de cada turno de 

atividades (manhã, tarde e noite). 

 Definição de cronogramas e métodos de limpeza adequados à critérios de 

biossegurança da COVID-19. Mais especificamente: 

o As documentações consultadas indicam os produtos de limpeza 

recomendados para essa higienização (GOIÁS, 2020a); 

o A periodicidade da ação de limpeza deverá ser objeto de acordo com a 

empresa contratada, tendo em vista que impactará o contrato vigente; 

o A princípio, sugere-se ações de limpeza antes do início de cada turno de 

atividades (manhã, tarde e noite). 

 Utilizar o POP n.02/2020 do Comitê Interno de Enfrentamento a COVID-19, de 

processamento de superfícies (Mobiliários/objetos; b) Balcões/bancadas; c) Piso; 

parede; pilastra; bebedouros; sanitário; corrimões). 

 Em todos os veículos oficiais, disponibilizar de álcool em gel e lenços ou toalhas de 

papel disponíveis e com fácil acesso, bem como instruções a respeito da preferência 

por uso de ventilação natural, isto é, uso de janelas abertas, em detrimento de ar- 

condicionado (BRASIL, 2020b). 
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⮚ CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES 

 
As discussões a respeito da climatização de ambientes consolidaram as seguintes 

recomendações: 

 Uso de ventilação natural em todos os ambientes, mantendo janelas e portas abertas 

para troca constante de ar, não sendo recomendado o uso de ar-condicionado. 

 Sugere-se a criação de um plano de comunicação com a comunidade universitária 

que contemple estas orientações. 

 Proibição de fumar em locais próximos aos Blocos Didáticos e a janelas de demais 

blocos de salas de aula e gabinete, tendo em vista a necessidade de se evitar 

transtornos gerados pela necessidade de utilização de ventilação natural em todos os 

ambientes. Mais especificamente: 

o Comunicar amplamente essa informação à comunidade universitária, citando 

que a proibição de fumar em determinados locais já é prevista por leis 

(BRASIL, 2011, 2014; GOIÁS, 2012); 

o Capacitar a equipe de vigilância quanto a proibição de modo que aconteçam 

orientações dessa proibição aos frequentadores da universidade. 
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⮚ COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 
As discussões a respeito da comunicação com a comunidade consolidaram as seguintes 

recomendações: 

 
 

 

 Controle sobre lista de participantes em aulas presenciais, para permitir 

rastreabilidade de casos de infecção eventualmente descobertos ao longo do retorno 

às atividades presenciais. 

 Implementar um plano de comunicação e conscientização na comunidade acadêmica 

sobre aspectos de biossegurança no contexto da COVID-19. Mais especificamente: 

o Orientar sobre os protocolos de filas nos espaços de uso público, como 

elevadores, salas de aula, RU, biblioteca, Bloco Administrativo e sanitários; 

o Orientar sobre a decisão de não se interditar bancos e outros equipamentos 

públicos, contando com a responsabilidade social da comunidade quanto aos 

cuidados de prevenção e disseminação da doença nos espaços coletivos; 

o Inserir chamadas no site da UFCAT, com link direto para documentos 

importantes de orientação da comunidade, e uma página dedicada e de fácil 

acesso a estes documentos, na qual serão disponibilizados este manual e 

POP’s já produzidos pelo Comitê Interno de Enfrentamento a COVID-19. 
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⮚ USO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

 
As discussões a respeito do uso do Restaurante Universitário consolidaram as seguintes 

recomendações: 

 Definição de quantitativo de refeições a serem fornecidas em um eventual retorno, 

para se estudar a viabilidade financeira com a empresa terceirizada. 

 Indicar quantitativo, quando da decisão, das refeições, rodízio e espaçamento dos 

frequentadores, fluxo de entrada, saída com maior disponibilização de equipamentos 

para higiene de mãos/pias abastecidas com dispensadores de sabão líquido e álcool 

em gel. 

 Divulgar as comunicações efetuadas pela empresa, quanto aos cuidados com seus 

colaboradores, ambiente, utensílios e usuários do local. 
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ANEXOS



 

 

 
 

 

Universidade Federal de Catalão Comitê 

Interno de Enfrentamento da COVID-19 

Procedimento Operacional 

Padrão –POP Nº 1/2020 

 

Processamento de produtos para saúde 

Limpeza e desinfecção 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Máscara de Proteção Facial - Produto não crítico 

Data da elaboração: 02/04/2020 

Data da implantação: 02/04/2020 

Data da revisão: 18/04/2020 

 

Executante Trabalhadores dos serviços de limpeza. 

 

Resultados esperados 
Limpeza e desinfecção de máscaras de proteção 

facial, tipo “Face Shields” 

 

Materiais 
EPI; esponja macia, de limpeza; água potável e 

detergente; panos limpos, secos e não abrasivos. 

Atividades 

1- Separar o material: 

- EPI (avental impermeável, touca, máscara, óculos e luvas de proteção); 

- 01 esponja macia de limpeza; 

- Água potável/corrente e detergente; 

- Panos limpos e secos; 

- Álcool 70% 

2- Limpeza: 

1º preparar-se com todos os EPI (avental impermeável, touca, máscara, óculos e luvas de proteção); 

2º friccionar manualmente, toda a estrutura da máscara, com água corrente potável e detergente, usando a esponja 

de limpeza; 

3º enxaguar abundantemente, toda a estrutura da máscara de proteção facial; 4º 

deixar secar naturalmente, ou secar com pano limpo, seco e não abrasivo. 

 
Caso não haja fácil acesso a água corrente: 

1º limpar com pano umedecido com água e detergente; 

2º limpar com pano umedecido com água; 

3º limpar com pano seco 

3- Desinfecção: 

1º limpar o objeto com pano umedecido com Álcool 70%; 

2º identificar e datar; 

3º armazenar, em saco plástico, protegido de umidade e calor; 4º 

desparamenta-se dos EPI, e realizar higiene das mãos. 

Observações: 

□ Utilizar 4 (quatro) panos diferentes, de preferência de tecido não abrasivo; 

□ Sempre realizar: Sentido único do movimento; de cima para baixo; movimento único (sem vaivém); do 

local mais limpo, para o mais sujo; de dentro para fora da sala ou área de atendimento/trabalho; 

□ A pessoa deverá utilizar luvas de borracha de cano longo, botas de borracha impermeável, máscara, e 

óculos de proteção, para realizar esse procedimento. 

□ Os protetores faciais são de uso exclusivo/individual, e seu uso não descarta a necessidade de utilizar a 

máscara de proteção facial descartável e/ou lavável. 

 

Elaborado por: Comitê Interno de Enfrentameto da 
COVID-19. 

Validado por: Comitê Interno de Enfrentameto da 
COVID-19. 

Aprovado por: Reitoria 

Responsável: Letícia Cunha Franco Responsável: Ivânia Vera Responsável: Roselma Lucchese 

Data: 02/04/ 2020 Data: 02/04/ 2020 Data: 02/04/ 2020 
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Universidade Federal de Catalão 

Comitê Interno de Enfrentamento da COVID-19 

Procedimento 

Operacional Padrão –POP 

Nº 2/2020 

 

Processamento de superfícies: 

a) Mobiliários/objetos; 

b) Balcões/bancadas; 

c) Piso; parede; pilastra; bebedouros; sanitário;corrimões. 

Data da elaboração: 28/05/2020 

Data da implantação: 29/05/2020 

Data da revisão: 03/08/2020 

 

Executantes Trabalhadores do serviço de limpeza 

(terceirizados) – UFCAT; e/ou servidor, quando 

este, é responsável por seu objeto de trabalho. 
  

 
Materiais 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) (para 

cada tipo de atividade); baldes; água potável e 

detergente; panos limpos, secos e não abrasivos; 

álcool 70%; hipoclorito de sódio (concentração 

recomendada pelo fabricante). 

ATIVIDADES DE HIGIENE: 

Limpeza (Água e Sabão) e Desinfecção (Álcool 70% ou Hipoclorito de Sódio) 

 
1. COMO HIGIENIZAR: 

 

1.1. Mobiliários/objetos: mesas e cadeiras, de permanência/circulação; armários; computadores; canetas; 

réguas; grampeadores; e demais ferramentas de trabalho. 

1º limpar com pano umedecido com água e sabão; 

2º limpar com pano umedecido com água; 

3º limpar com pano seco; 

4º limpar com pano umedecido com Álcool 70%; 

 
1.2 Piso, parede (até altura de 1,5m), pilastra, sanitários. 

 
1º limpar com pano umedecido com água e sabão; 

2º limpar com pano umedecido com água; 

3º limpar com pano umedecido com água e Hipoclorito (“água sanitária”, diluída em 1 parte de 

hipoclorito de sódio/9 partes de água); 

4º após 10 minutos, secar com pano seco. 

 

Importante: 

✔ Utilizar 4 (quatro) panos diferentes, de preferência de tecido não abrasivo; 

✔ Sempre realizar: Sentido único do movimento; de cima para baixo; movimento único (sem vaivém); 

do local mais limpo, para o mais sujo; de dentro para fora da sala ou área de atendimento/trabalho; 

✔ A pessoa deverá utilizar luvas de borracha de cano longo, botas de borracha impermeável, máscara, 

e óculos de proteção, para realizar esse procedimento. 



 

 

 

1. FREQUÊNCIA DE HIGIENIZAÇÃO: 
 

- Limpeza terminal (Completa): ao final do atendimento do dia: limpeza com água e sabão, e o agente 

desinfetante (álcool e hipoclorito, conforme item 1.1, e 1.2); 

- Limpeza parcial (concorrente): realizar higienização com álcool 70%, a cada atendimento, e com água, 

sabão e álcool, após o atendimento de 4 (quatro) pessoas consecutivas. 

 

3. HIGIENE DAS MÃOS: 

3.1 Revezar: 4 (quatro) vezes com álcool gel (friccionar até o álcool desaparecer das mãos) / uma vez com 

água e sabão (por 40 segundos). 

 

3.2 Oferecer álcool 70% em gel, quando a pessoa entrar no espaço de atendimento. 

 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS 
 

1. Para o controle e segurança do ambiente, e das pessoas em circulação, adotar pelo menos 2 metros (com 

boa sinalização visual horizontal – de piso) de distância entre pessoas; 
 

2. Adotar o controle de pessoas em circulação e/ou permanência, na área de atendimento. Considerando, 

que caso haja disposição de mesas e/ou cadeiras, estas deverão estar com 2m de distância umas das 

outras, e que sejam higienizadas após cada utilização; 
 

3. Aos Empregadores e Empregados/trabalhadores (serviço de limpeza), adotarem medidas de controle e 

segurança, para os uniformes/ vestimentas/ calçados, que vem do domicílio e que retornam para este, 

como: 
 

3.1 preferencialmente, retirar o uniforme/vestimenta de trabalho, no próprio estabelecimento detrabalho, 

acondicionando em saco de plástico, para aguardar a lavagem; 

3.2 não reutilizá-lo, sem lavá-lo antes; 

3.3 se possível, banhar-se, antes de ir para casa; 

3.4 se possível, utilizar apenas um calçado para as atividades laborais, e higieniza-lo, com água, sabão e 

álcool 70%, diariamente, na entrada e saída do trabalho; 

4. Sempre que realizar atendimento, com contato direto, higienizar mãos, rosto, braços e mãos (nesta 

ordem), com água e sabão, sendo que nas mãos, também utilizar álcool gel 70%. 

 

5. Após cada contato, com objetos de compartilhamento, higienizar as mãos com álcool gel 70%, 

revezando, 4 (quatro) vezes com álcool gel (friccionar até o álcool desaparecer das mãos) / uma vez com 

água e sabão (durar 40 segundos). 
 

6. Muita atenção, para não levar a mão ao rosto, quando esta, não se encontrar higienizada. 
Obs.: Para cuidados com os protetores faciais, vide POP nº01/2020. Elaborado pelo Comitê Interno de Enfrentamento da 
COVID-19. 

 

Elaborado por: Comitê Interno de Enfrentameto da 
COVID-19. 

Validado por: Comitê Interno de 
Enfrentameto da COVID-19. 

Aprovado por: Reitoria 

Responsável: Letícia Cunha Franco Responsável: Ivânia Vera Responsável: Roselma Lucchese 

Data: 28/05/2020 Data: 28/05/2020 Data: 28/05/2020 
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