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SOLICITANTE: Daniel Silva Carvalho 

Diretor do Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP/UFJ) 

 

SOLICITAÇÃO: Parecer referente a solicitação via e-mail: Consulta sobre orientação 

da equipe quanto à sanitização do ambiente contra a COVID-19 

 

Sr. Diretor,  

 

Em resposta à solicitação enviada acerca das orientações à sua equipe quanto à 

sanitização do ambiente contra a COVID-19, o Comitê Interno COVID–19 da UFJ no uso das 

suas atribuições orienta os seguintes procedimentos, com demonstração de preocupação sobre os 

riscos inerentes de contaminação nos ambientes do CERCOMP, isolados ou compartilhados. Os 

seguintes fatos devem ser considerados:  

 

a) Conforme já mencionado em seu contato eletrônico, os cuidados básicos de acordo 

com as recomendações do Ministério da Saúde e instruções do Comitê Interno da 

COVID-19 já estão sendo seguidas, as quais incluem, apenas para revisão: uso de 

álcool em gel, uso de máscaras, distanciamento de 1,5 a 2 metros no mesmo ambiente, 

abertura de janelas e portas para tornar o ambiente arejado e com circulação de ar, 

higienização dos equipamentos oriundos de outros locais quando chegarem ao 

CERCOMP. 

b) Com relação à preocupação com a sanitização do ambiente, é importante destacar 

que esses equipamentos podem ser utilizados para melhorar a qualidade dos 

ambientes diante da eliminação de vírus. Estes equipamentos têm sido utilizados em 

hospitais, laboratórios, e outros ambientes. No entanto, para este fim, soluções 

apropriadas são exigidas, como solução de amônio quaternário de quinta geração. 

Ademais, frequentemente é necessário que haja equipe treinada para essa aplicação. 

Outro ponto que merece destaque é que estes equipamentos têm um custo elevado 



para garantir bom funcionamento. Aqui, entenda-se por “bom funcionamento” 

relação com a deposição das gotas que, em muitos casos, devem ser ao máximo 

reduzidas para não danificar peças e outros materiais existentes nos diferentes 

ambientes durante o processo de nebulização atômica eletrostática.  

c) Adicionalmente, é sabido que a Universidade tem encontrado dificuldades 

financeiras para gerir todo o processo com remanejamento de recursos para atender 

de forma organizada os riscos de contaminação pela COVID-19 dentro da Instituição. 

Deste modo, é aconselhável que: continuem adotando os quesitos  para limpeza prévia 

dos equipamentos que entrarem no CERCOMP; mantenham o ambiente de trabalho 

ventilado; mantenham os membros de equipe em salas individuais; evitem contato 

muito próximo quando possível conforme mencionado; usem máscara facial, e 

opcional o óculos de proteção em todo o período que estiver na instituição.  Desta 

forma, não será necessário medidas mais extremas de contenção. Disponibilizamos 

também como anexo a este documento (ANEXO 1), para eventual, consulta, o 

Procedimento N. 01 emitido pela ANVISA, intitulado: “Procedimento: limpeza e 

desinfecção de ambientes, equipamentos, utensílios potencialmente contaminados, 

gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes sanitários”. 

 Diante do momento que estamos vivenciando, recomenda-se estabelecer efetiva e 

contínua comunicação entre as equipes, no que tange ao contato com pessoas com 

diagnóstico confirmado, suspeitos de infecção pelo COVID-19 e/ou febre ou qualquer 

outro sintoma gripal relacionado à infecção pela COVID-19. Finalmente, 

agradecemos o seu contato e seguimos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que 

surgirem. 

                                                                                             Jataí, 03 de julho de 2020. 
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Prof. Dr. Hanstter Hallisson Alves Rezende 
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ANEXO 1. Procedimento: limpeza e desinfecção de ambientes, equipamentos, utensílios potencialmente 

contaminados, gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes sanitários (ANVISA). 



 

 



 



 

 

 

 

 


