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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Convivência do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) é um 

documento construído coletivamente por representantes das diversas áreas, a 

partir das orientações da Fiocruz e do Governo Federal, e das demais 

legislações (federal e estadual) vigentes acerca da prevenção dos riscos contra 

a Covid-19. Este plano tem o objetivo de orientar a gestão do trabalho no IAM no 

contexto da pandemia, de acordo com as especificidades locais e o momento 

epidemiológico atual, implementando ações e diretrizes que visam a garantir as 

condições necessárias para uma convivência segura e saudável no ambiente de 

trabalho da Fiocruz Pernambuco.  

Nesta sétima versão, o documento traz orientações para o retorno pleno 

ao trabalho presencial, de forma segura, a serem observadas partir de 

25/04/2022, conforme decisão do Conselho Deliberativo do IAM em reunião 

realizada em 20/04/2022. Para tanto, com o objetivo de prevenir a transmissão 

da Covid-19, são recomendadas e reforçadas medidas não farmacológicas no 

ambiente institucional como o uso de máscaras, procedimentos de higienização 

pessoal e dos ambientes, identificação precoce e isolamento de portadores da 

infecção e proteção adicional aos trabalhadores com maior risco de 

desenvolverem casos graves da Covid-19.  

De acordo com a evolução da crise e em função do 

caráter dinâmico da pandemia, além do conhecimento 

adquirido ao longo do tempo e da adequação às decisões 

normativas da Fiocruz e/ou governamentais, esse 

documento será atualizado e orientações complementares a esse plano serão 

divulgadas à comunidade pelos meios institucionais. Neste sentido, cabe a toda 

a comunidade estar sempre atenta às atualizações e orientações da versão do 

Plano de Convivência em vigor, e o grupo de trabalho permanece sempre aberto 

ao esclarecimento de dúvidas e sugestões. 

O Plano de Convivência do IAM faz parte de um esforço coletivo de 

atualização de práticas que garantam a saúde e a segurança da comunidade 

IAM refletindo a responsabilidade e o comprometimento institucional com o 

princípio da Defesa da Vida. 
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1. DIRETRIZES  

O presente Plano de Convivência do IAM apresenta diretrizes e 

orientações para a retomada plena das atividades presenciais na Fiocruz 

Pernambuco, considerando a evolução da pandemia e a realidade local, bem 

como as orientações da Fiocruz, Ministério da Saúde (MS), Ministério da 

Economia (ME), Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura Municipal de 

Recife e demais autoridades sanitárias locais e nacionais. 

O retorno total às atividades presenciais entende que o contexto 

epidemiológico permite a retomada em condições seguras, considerando a 

diminuição dos casos de Covid-19 em Pernambuco, bem como a flexibilização 

das atividades pelo Governo do Estado. Entretanto, é imprescindível o 

estabelecimento de medidas de adaptação dos processos de trabalho, levando 

em consideração os anseios dos trabalhadores que, assim como a sociedade 

em geral, tiveram suas vidas impactadas em virtude da pandemia.  

 Visando à segurança da comunidade IAM no retorno das atividades 

presenciais, serão obedecidas as seguintes diretrizes:  

• Manutenção e reforço de medidas não farmacológicas de prevenção, 

como o uso de máscaras, não compartilhamento de objetos de uso 

pessoal, higiene das mãos e superfícies e ventilação de ambientes; 

• Orientação de realização de teste diagnóstico de Covid-19, seja na 

Fiocruz ou no sistema de saúde público ou privado, para os casos 

suspeitos; 

• Proteção permanente dos grupos de risco, habilitando-os ao trabalho 

remoto, conforme as orientações Governo Federal; 

• Grávidas em trabalho exclusivamente remoto. 
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2. ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO PLENO AO TRABALHO 

PRESENCIAL 

 As medidas de prevenção estabelecidas neste plano têm o objetivo de 

oferecer condições seguras de trabalho, consoante orientações da Fiocruz. 

 

2.1 Organização do trabalho 

I - As atividades presenciais passam a ser realizadas em todos os setores e 
departamentos, no horário de expediente da Fiocruz (08h às 17h); 
 
II - As reuniões devem ser realizadas, preferencialmente, de modo remoto, 
por meio das ferramentas institucionais, para evitar aglomerações; 
 
III - Nos casos excepcionais de trabalho remoto previstos pelo Governo 
Federal (grupos de risco e grávidas), bem como nos afastamentos do 
ambiente de trabalho de casos suspeitos de Covid-19, os colaboradores 
devem acionar o siga-me, para que o ramal do local de trabalho seja 
direcionado para o telefone pessoal, e estar disponíveis durante todo o 
expediente de trabalho; 
 
IV - Colaboradores em trabalho remoto devem elaborar um Plano de Tarefas 
(Anexo 1), com a ciência da chefia imediata, a ser incluído no SEI e atualizado 
mensalmente; 
 
V - Cabe à chefia de cada setor/departamento estabelecer as regras internas 
e o controle de funcionamento da área para garantir o respeito às regras 
básicas deste Plano de Convivência; 

 

2.2 Grupos em condição de atividade em formato remoto 

I – Em conformidade com a IN SGP/SEDGG/ME nº 90/2021, devem 
permanecer em trabalho remoto, mediante autodeclaração, as seguintes 
situações: 

• Servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou 
fatores de risco descritos abaixo: 

a) idade igual ou superior a 60 anos; 

b) tabagismo; 

c) obesidade; 

d) miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, 

miocardiopatia isquêmica etc.); 

e) hipertensão arterial; 

f) doença cerebrovascular; 

g) pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, 

DPOC); 
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h) imunodepressão e imunossupressão; 

i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

j) diabetes melito, conforme juízo clínico; 

k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 

l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele); 

m) cirrose hepática; 

n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);  

o) gestação. 

• Servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos ou 
madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de 
menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem 
mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, 
e que necessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e que não 
possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto 
a prestar assistência. 

 

II - As situações acima elencadas não se aplicam aos servidores e 
empregados públicos em atividades nas áreas de segurança, saúde ou de 
outras atividades consideradas essenciais pelo órgão ou entidade; 

 
III – A comprovação das condições acima elencadas deve ser feita 
mediante autodeclaração (Anexos 2 e 3), encaminhada para o e-mail da 
chefia imediata e para o Serviço de Gestão do Trabalho do IAM 
(sgt.iam@fiocruz.br). Dúvidas sobre a autodeclaração de saúde poderão ser 
dirimidas pelo Núcleo de Saúde do Trabalhador (Nust/IAM), presencialmente, 
por telefone (81 2101.2652/2653) ou e-mail (nust.covid@cpqam.fiocruz.br); 

 
IV – O servidor que se enquadrar nas condições ou fatores de risco acima 
elencados poderá solicitar o retorno ao trabalho presencial, por meio de 
autodeclaração, disponível no Anexo 4. 

 

2.3 Monitoramento da saúde dos casos suspeitos e confirmados do 

coronavírus (Covid-19) 

I - Colaboradores, bolsistas, estudantes, estagiários e pesquisadores 
visitantes com sintomas compatíveis com a Covid-19 ou sintomas gripais 
devem comunicar ao Nust/IAM, que dará orientações quanto à necessidade 
de testagem e afastamento do ambiente de trabalho; 
 
II – Casos positivos de Covid-19 devem comunicar seu estado de saúde no 
Sistema de Monitoramento Interno da Fiocruz e ao Nust/IAM, que dará 
orientações quanto ao afastamento do ambiente de trabalho; 

• No caso de colaborador terceirizado, este deve ainda avisar ao preposto 
da empresa que lhe informará demais procedimentos a serem seguidos. 

 

mailto:sgt.iam@fiocruz.br
mailto:nust.covid@cpqam.fiocruz.br
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III – O Sistema de Monitoramento Interno da Fiocruz está disponível no 
endereço https://nustcovid19.fiocruz.br . O sistema pode ser utilizado por 
servidores ativos ou aposentados, terceirizados, bolsistas, estagiários, 
estudantes ou pesquisadores visitantes, e possibilitará o acompanhamento 
remoto pelo Nust/CST, por telefone ou e-mail. As informações cadastradas 
são de caráter sigiloso e poderão ser atualizadas constantemente; 
 
VI – Casos suspeitos ou positivos devem procurar a unidade de saúde mais 
próxima da residência. Também é possível ligar para o SAMU (192), ou 
Disque Saúde (136) ou ainda utilizar o aplicativo atendeemcasa.pe.gov.br 
para tele orientação médica para suspeitas da Covid-19; 
 
VII – O Nust/IAM não é referência para atendimento de síndrome 
respiratória/Covid-19, mas está à disposição para esclarecimentos 
presencialmente e por telefone (81 2101.2652/2653) no horário de 
atendimento ao público, ou por e-mail; 
 
VIII – O Nust/IAM realizará acompanhamento dos resultados positivos para 
Covid-19 e do retorno ao trabalho dos infectados recuperados, bem como a 
busca ativa dos trabalhadores contactantes para encaminhamento. 

 

2.4 Medidas de cuidado e proteção individual e coletiva 

I – Uso de máscara obrigatório nas dependências internas do IAM (salas, 
corredores e laboratórios). O uso de máscara está dispensado em ambiente 
externo (estacionamento), em conformidade com o estabelecido pelo Decreto 
do Estado de Pernambuco nº 52.630 de 19/04/2022;  
 
II – Será fornecido, temporariamente, máscaras PFF2/N-95 a toda 
comunidade IAM (colaboradores, bolsistas, estudantes, estagiários e 
pesquisadores visitantes); 
 
III – Devem ser utilizadas, preferencialmente, máscaras PFF2/N-95 ou 
cirúrgicas, evitando-se a utilização de máscaras de pano; 
 
IV – As máscaras devem ser de uso individual, bem ajustadas ao rosto e 
protegendo totalmente a boca e o nariz do usuário, não devendo haver 
espaços nas laterais; 
 
V - As máscaras devem ser trocadas imediatamente quando estiverem 
úmidas ou sujas, e as mesmas devem ser descartadas de forma adequada; 
 
VI – As mãos devem ser higienizadas antes de iniciar as atividades rotineiras 
de trabalho e manusear objetos compartilhados; antes e após a colocação da 
máscara; após tossir, espirrar e usar o banheiro; 
 
VII - Devem ser seguidas as regras de etiqueta respiratória: ao tossir e 
espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço de papel e descartá-lo 
adequadamente; na indisponibilidade dos lenços, cobrir com a parte interna 
dos cotovelos, nunca com as mãos; 

https://nustcovid19.fiocruz.br/
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VIII - Deve ser evitado o compartilhamento de equipamentos (telefone 
celulares, fones de ouvido, mouses, teclados, notebooks). Tais equipamentos, 
compartilhados ou não, devem ser higienizados a cada uso;  
 
IX - Será disponibilizado álcool nas salas para que os trabalhadores possam 
realizar a limpeza dos seus postos de trabalho sempre que necessário; 
 
XI - Todos os trabalhadores, servidores ou terceirizados, prestadores de 
serviços, bolsistas, estudantes e outros com atividades regulares que 
estiverem em atividades presenciais na Fiocruz Pernambuco deverão estar 
vacinados contra Covid-19, com o esquema completo, incluindo doses de 
reforço quando indicado, conforme Portaria de Presidência da Fiocruz 
nº26/2022; 
 
X - O Nust/IAM realizará o monitoramento da vacinação da comunidade IAM 
(servidores, terceirizados, bolsistas, alunos, estagiários e pesquisadores 
visitantes), com base nos comprovantes apresentados.  

 

2.5 Refeitório dos Colaboradores 

I– Devem ser higienizadas as mãos antes e após o uso de microondas e 
geladeira; 
 
II– Estão suspensos os utensílios de uso comum (copos, talheres e outros);  
 
III– Sempre que possível, portas e janelas devem permanecer abertas, 
permitindo arejamento; 
 
IV– O intervalo de almoço, quando em atividade presencial, poderá ter horário 
flexibilizado para evitar aglomerações nos espaços disponibilizados para essa 
finalidade; 
 
V- No momento das refeições as máscaras devem ser guardadas 
adequadamente e deve-se evitar apoiá-las nas mesas ou cadeiras, ou 
qualquer outra superfície nos ambientes alimentares; 
 
VI- Não será permitido o uso de salas e espaços de trabalho de uso 
compartilhado para a alimentação. Ambientes de uso individual estão 
permitidos. 
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3. APOIO À SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES E ESTUDANTES 

A Fiocruz mantém uma rede de apoio psicológico remoto, construída para 

o período da pandemia, disponibilizado pela CST/Cogepe para sua comunidade 

através dos telefones (21) 2598-4295 / (21) 3836-2221 ou via e-mail 

psicologia@fiocruz.br . 

No âmbito do IAM, o SGT, em conjunto com Nust, deverá reforçar os 

espaços de escuta, acompanhando casos mais sensíveis no retorno das 

atividades presenciais. Em consonância, as chefias devem atuar na identificação 

de necessidades de sua equipe, a fim de fazerem adequações/ajustes no 

processo trabalho. 

 

4. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA PARA GESTÃO DE 

RESTRIÇÕES E CONSCIENTIZAÇÃO 

I – Ações de sensibilização via informes, intranet, cartazes e outros canais de 
comunicação; 
 
II - Comunicação e sinalização nas estações de trabalho, equipamentos, 
ambientes de trabalho; 
 
III – Promoção de orientações de retorno ao trabalho, sobre os riscos e a 
forma de possível contágio no ambiente, como o uso de objetos individuais, 
máscaras, entre outras instruções; 
 
IV - Reforço de comunicação positiva, que apoiem sentimentos de 
esperança, engajamento, nas medidas protetivas e sensação de 
pertencimento a um propósito maior; 
 
V - Afixação de cartazes nas proximidades dos lavatórios, espaços de 
atendimento e na proximidade de equipamentos de uso comum com as 
orientações sobre higiene e a forma correta de lavagem das mãos; 
 
VI - Afixação, nos espaços de alimentação, de cartazes sobre o uso 
obrigatório e descarte correto das máscaras, lavagem das mãos e etiqueta 
respiratória. 

 

5. ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA MITIGAR RISCOS DE 

CONTAMINAÇÃO 

I - Instalação de barreiras físicas (divisórias em acrílico e eucatex) nos 
ambientes de trabalho, conforme necessidades apresentadas; 
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II- Ampliação da instalação de dispensers de álcool em gel nos pontos 
estratégicos identificados; 
 
III- Orientação e divulgação de procedimentos de segurança para uso dos 
elevadores; 
 
IV- Sempre que possível, manutenção das janelas abertas, de forma a 
permitir o uso da ventilação natural; 

 
V – Manutenção dos procedimentos de higienização e sanitização periódica 
do IAM, com atendimento aos protocolos e treinamentos dos trabalhadores 
para higienização rigorosa de todos os ambientes do Instituto, tanto dos 
espaços físicos como dos equipamentos, com atenção especial para os 
espaços confinados, espaços e equipamentos compartilhados, incluindo os 
banheiros, copas, ambulatório e laboratórios;  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Plano de Tarefas 

 
 

PLANO DE TAREFAS 

Período: ___/___/____a ___/___/___ 

 

1 – DADOS DO TRABALHADOR 

Nome:   

Setor/Serviço:  

Unidade: 

  

 

Gestor:   

Modalidade de trabalho:  

 

(   ) Exclusivamente trabalho remoto  (   ) Rodízio 

 

    

2 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO  PRAZO  
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ANEXO 2: Autodeclaração de Saúde 

 
 

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 

 

Eu, __________________________________________, RG nº 
___________________, CPF nº ___________________, declaro para fins 
específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de 
setembro de 2021, que me enquadro em situação de afastamento das atividades 
presenciais em razão de possuir fator, condição ou situação de risco para 
agravamento de Covid-19, nos termos do inciso I do art. 4º desta Instrução 
Normativa. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma 
outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse mesmo período. 
Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me 
sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei. 

________________ , ____ de ______________ de _______. 

Local e data 

_________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 3: Autodeclaração de filho ou menor sob guarda em idade escolar 

 
 

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) OU MENOR(ES) SOB GUARDA EM 
IDADE ESCOLAR 

 

Eu, __________________________________________, RG nº 
___________________, CPF nº ___________________ declaro para fins 
específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de 
setembro de 2021, que tenho filho(s) ou menor(es) sob guarda em idade escolar 
ou inferior que necessita(m) da minha assistência, portanto, necessito ser 
submetido a trabalho remoto com data de início __________________, e 
enquanto vigorar a norma local, conforme o ato normativo 
__________________, que suspendeu as atividades escolares ou em creche, 
por motivos de força maior relacionadas ao Coronavírus. Declaro, ainda, pelas 
mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em 
caráter presencial durante esse período e que não possuo cônjuge, companheiro 
ou outro familiar adulto que comigo resida apto a prestar assistência ao (s) 
meu(s) filho(s) em idade escolar. Declaro, por fim, que estou ciente de que a 
prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e 
administrativas previstas em Lei. 

________________ , ____ de ______________ de _______. 

Local e data 

________________________________________________ 

Assinatura/padrasto/madrasta ou responsável pela guarda 

Informações adicionais: 

Dados cônjuge: 

Nome Completo: 

Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não 

Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho): 

Dados do menor sob guarda (deve ser preenchido para cada menor): 

Nome Completo: 

Idade: 

Escola: ( ) Pública ( ) Privada 

UF da Escola: 

Cidade da Escola: 
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ANEXO 4: Autodeclaração para Retorno ao Trabalho 

 
 

AUTODECLARAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO 

 

Eu, __________________________________________, RG nº 
___________________, CPF nº ___________________, declaro para fins 
específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de 
setembro de 2021, que completei o ciclo vacinal de imunização contra a COVID-
19, já transcorridos mais de trinta dias desta completa imunização. Declaro ainda 
que me enquadro nas hipóteses previstas no inciso I, art. 4º, da referida Instrução 
Normativa, mas minha(s) comorbidade(s) apresenta(m)-se controlada(s) e 
estável(is), podendo retornar ao trabalho presencial. Declaro, por fim, que estou 
ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, 
cíveis e administrativas previstas em Lei. 

________________ , ____ de ______________ de _______. 

Local e data 

________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 5: Procedimentos para uso do transporte institucional 

 
I - Manter os procedimentos de higienização e sanitização periódica, orientados 

pela Anvisa, em particular assentos e demais superfícies de contato com os 

passageiros;   

II - Uso de máscaras de proteção obrigatório para todos que utilizem o transporte 

e mantendo todas as janelas abertas;   

III - Manter a ventilação natural dentro dos veículos e, quando for necessária a 

utilização do sistema de ar-condicionado, deve-se manter na função "troca de ar 

com o ambiente externo";   

IV- A fiscalização do serviço deve providenciar rigorosamente a manutenção 

preventiva dos veículos;   

V - O motorista deve providenciar a desinfecção do veículo a cada embarque e 

desembarque de passageiros;   

VI - Estimular o uso frequente de álcool a 70% ou outro produto, devidamente 

aprovado pela ANVISA, para higienização das mãos de condutores e 

passageiros, nos veículos.   
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ANEXO 6: Perguntas Frequentes 

 
 

 

 
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES 
  
1. Qual a diferença entre trabalho remoto, rodizio e trabalho presencial?  
No Plano de Convivência, o modo “em regime de trabalho remoto” indica que o 
trabalhador está integralmente em trabalho à distância. No regime de rodízio, o 
trabalhador tem parte de sua carga horária em trabalho presencial e parte em 
trabalho remoto. Quando em rodizio, o colaborador, no dia em que estiver em 
casa estará classificado como em trabalho remoto, logo, deve estar disponível 
para cumprir as demandas de trabalho de 8h às 17h. Para fins deste plano, o 
regime de trabalho presencial se destina a trabalhadores que devem estar na 
instituição todos os dias, em horário normal.   
 
2. Devo voltar ao trabalho presencial?  
Sim, caso você não esteja entre as situações elencadas na IN SGP/SEDGG/ME 
nº 90/2021 como destinadas ao trabalho remoto.  
 
3. A limitação das capacidades máximas de cada ambiente ainda vale?  
Não. Neste momento está liberada a utilização de todas as salas em suas 
capacidades habituais. 
 
4. Tive contato com alguém doente ou com sintomas de Covid-19, como 
devo proceder?  
Consulte o item 2.4 deste Plano “Monitoramento da saúde dos casos suspeitos 
e confirmados do coronavírus (Covid-19)”. No documento estão descritas todas 

as ações que devem ser tomadas pelos colaboradores e estudantes.  
 
5. Quem pode fazer os exames sorológicos?  
Qualquer trabalhador, aluno ou bolsista que esteja desempenhando suas 
atividades profissionais na instituição.  
 
6. Posso fazer minhas refeições ou lanches na copa?  
Sim, sempre observando as regras de higiene do espaço.  
 
7. Posso me alimentar na minha sala?  
Se a pessoa estiver sozinha na sala, pode sim comer sozinha, com os cuidados 
necessários e com atenção às regras de higiene no local.  
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ANEXO 7: Instruções para limpeza e desinfecção de espaços do IAM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi elaborado no intuito de guiar a equipe de limpeza no 

processo de limpeza e desinfecção dos espaços e ambientes no Instituto Aggeu 

Magalhães (IAM), unidade da Fiocruz em Pernambuco. Desenvolvemos este 

protocolo baseado em informações de artigos científicos e nas recomendações 

fornecidas pela OMS e CDC.  Todos os produtos sugeridos são aprovados pela 

ANVISA, e os usuários devem seguir as regras de proteção individual no 

manuseio destes produtos. O IAM não se responsabiliza pelo uso indevido deste 

protocolo ou pelo seu uso em outras instituições. 

O IAM por ser um centro de pesquisas com distintos laboratórios onde se 

investiga vários patógenos já adota na prática um ritual de limpeza em cada área 

com pessoal treinado e capacitado para essas atividades. Entretanto, diante da 

atual pandemia da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, com alto 

potencial de transmissibilidade aérea ou por contato de superfícies 

contaminadas, há a necessidade de adotar medidas mais rigorosas de 

higienização dos ambientes, principalmente aqueles onde há a circulação de 

possíveis pacientes de Covid-19 ou portadores de comorbidades ou outras 

 

      
 

Este documento foi elaborado no intuito de 

guiar a equipe de limpeza no processo de 

higienização e desinfecção dos espaços e 

ambientes no Instituto Aggeu Magalhães 

(IAM). 

Elaborado pelo grupo de trabalho do Plano 
de Convivência do IAM e revisão dos setores 
da Qualidade e do SEAG- Serviço de 
Administração Geral. 
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doenças. Este protocolo contribui para desenvolvermos nossas atividades de 

pesquisa com segurança e tranquilidade. É importante destacar que a 

higienização dos espaços e ambientes é apenas uma medida de segurança para 

redução dos riscos de transmissão do novo coronavírus, e que todas as outras 

medidas de segurança devem ser adotadas no IAM, como distanciamento social 

de 2m, uso de máscaras, etiqueta respiratória e uso de álcool gel ou sabão para 

limpeza constante das mãos. 

O vírus da Covid-19, SARS-CoV-2 pode ser transmitido de diversas formas, 

por gotículas liberadas pelo nariz ou boca de pessoas infectadas quando elas 

respiram ou falam, ou através de gotas contidas em densas nuvens quando ela 

espirra ou tosse. Além disso, o vírus pode ser passado através de aerossóis, 

podendo estar disperso no ar e depositado em superfícies de objetos expostos 

(Pogio et al 2020).  

• O tempo que o vírus sobrevive no ambiente vai depender do tipo de 

superfície. 

 

• O vírus da Covid-19 pode permanecer no ambiente fora do corpo humano 

e persistir em superfícies inanimadas como metal, vidro ou plástico por 

dias (veja tabela 1). 

 

• Essas superfícies podem representar vias indiretas de contaminação. 

 

• A contaminação também pode ocorrer por contato com instrumentos ou 

superfícies contaminadas. 

• O processo de limpeza/desinfecção de superfícies reduz drasticamente a 

carga viral. 

• Desta forma, considerando estas informações acima, além dos protocolos 

padrões de limpeza e das orientações da biossegurança, outras medidas 

mais rigorosas devem ser adotadas para se evitar a propagação do SARS-

CoV-2. 

Passo a passo: 

1) O primeiro passo é verificar qual o tipo de ambiente que será limpo e 

higienizado (figura 1).  O tipo de área pode estar ligado a um Procedimento 

operacional Padrão – POP que deve ser seguido (figura 1). No processo de 

higienização deve ser observado os procedimentos a serem adotados (figura 

3). 

 

2) Posteriormente, deve-se separar todo o material que será usado para a 

limpeza daquele espaço, evitando a circulação em diferentes áreas com uso 

dos EPIs apropriados para buscar materiais que faltaram separar. Faça a sua 

lista de verificação (anexo I).  
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3) Inicie sua paramentação com os EPIs adequados conforme a necessidade 

do espaço. Verifique na tabela 1. 

 

4) Siga o passo a passo em cada protocolo sugerido para a área. 

 

5) Use a ficha de Notificação de Incidentes e Situações de Risco do Anexo IV 

para possíveis acidentes ou intercorrências que podem acontecer no 

processo da limpeza. Notifique o supervisor para que ele encaminhe para a 

fiscalização do contrato e este para o Grupo de trabalho do Plano de 

Convivência. 

 

6) Descarte adequadamente todo o material usado na limpeza seguindo as 

instruções de descarte. 

 

Figura 1 - Tipos de ambientes – áreas a serem limpas e POPs relacionados 

 

 

Figura 2 - Procedimentos em etapas do processo de limpeza e higienização de ambientes 

 

  

Banheiros                 
POP nº 

SEAG 07
Copas                      

Áreas 
externas/comuns  

Ambulatórios/NUST  
POP nº SEAG 06

Gabinetes/sala dos 
setores                    

POP nº SEAG 05

Laboratórios           
POP nº SEAG 04

Etapa 1: 
Preparação

Etapa 2: 
Limpeza

Etapa 3: 
Higienização

Etapa 4: 
Verificação

Etapa 5:  
Arrumação 

final
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Tabela 1  – EPIS, produtos e materiais a serem utilizados 

EPIs PRODUTOS DE LIMPEZA 

 

MATERIAIS DE LIMPEZA 

 

Luvas descartáveis Desinfetante multiuso Vassoura 

Máscara ou proteção facial 

de tecido 

Solução com detergente Pá de lixo  

 

Avental ou bata Solução para limpar o chão Panos de microfibra  

 

Óculos de proteção/face 

shield 

 

Limpa-vidros Esfregão  

 

 Desinfetantes spray 

(Lysoform) ou álcool a 70% 

líquido. 

Balde 

 

ETAPAS 

 

Etapa 1: Preparação 

➢ Faça sua paramentação com todos os EPIs 

➢ Areje o ambiente antes de iniciar a limpeza, abrindo as portas e janelas. 

Deixar as janelas abertas durante todo o processo de limpeza. 

➢ Organize seus materiais 

Etapa 1: Preparação

* Faça sua paramentação com 
todos os EPIs

*Areje o ambiente antes de 
iniciar a limpeza, abrindo as 
portas e janelas. Deixar as 
janelas abertas durante todo o 
processo de limpeza.

* Organize seus materiais

Etapa 2: Limpeza

A limpeza envolve a remoção 
de germes e sujeira de 
superfícies como pisos e 
bancadas e deve preceder a 
desinfecção. Confira o que 
você deve fazer:

* Remova e descarte 
adequadamente o lixo de 
todas as lixeiras;

* Varra o chão;

* Limpe superfícies de vidro 
(janelas)

* Tire o pó e/ou passe pano 
nas áreas antes de higienizar;

* Limpe as superfícies 
impermeáveis com água e 
sabão;

Etapa 3: Higienização

A higienização envolve o uso 
de produtos químicos para 
reduzir a quantidade de 
microorganismos em 
superfícies como maçanetas e 
controles remotos. Confira o 
que você deve fazer:

* Passar pano com 
desinfetante no chão;

* Pulverize as superfícies 
tocadas com frequência em 
cada cômodo com um spray 
desinfetante aprovado por 
pela ANVISA; 

* Deixe o desinfetante 
repousar pelo período 
especificado no rótulo do 
produto;

* Deixe a superfície secar 
naturalmente;

* Soltar jatos de spray 
desinfetante no ar.

Etapa 4: Verificação

Você terá acesso a lista de 
verificação de limpeza 
personalizadas com base nos 
detalhes de cada espaço. 
Confira o que você deve fazer:

*Consulte as melhores 
práticas em listas de 
verificação de cada espaço 
para assegurar que todas as 
áreas estejam limpas e 
higienizadas entre as 
utilizações.

Etapa 5: Arrumação final

Para ajudar a evitar 
contaminação, é importante 
terminar de limpar e higienizar 
um espaço antes de repor 
itens para o próximo hóspede 
ou para liberar o uso. Confira 
o que você deve fazer:

* Lave as mãos e troque as 
luvas antes de repor os 
materiais, como novas sacolas 
de lixo;

* Descarte com segurança os 
materiais de limpeza e os 
equipamentos de proteção em 
sacolas adequadas;

* Não entre novamente em 
um espaço depois que ele for 
higienizado.



 

Plano de Convivência com a Covid-19 no IAM Versão 7             22 
 

 

Etapa 2: Limpeza 
 
A limpeza envolve a remoção de germes e sujeira de superfícies como pisos e 
bancadas e deve preceder a desinfecção. Confira o que você deve fazer: 

• Remova e descarte adequadamente o lixo de todas as lixeiras; 
• Varra o chão; 
• Limpe superfícies de vidro (janelas) 
• Tire o pó e/ou passe pano nas áreas antes de higienizar; 
• Limpe as superfícies impermeáveis com água e sabão; 
• Usar os produtos seguindo a recomendação do fabricante. 

➢ Atenção particular deverá ser dada às maçanetas, interruptores de 
luz, pias, mesas, controle de ar condicionado e telefones. 

 
Etapa 3: Higienização 
 
A higienização envolve o uso de produtos químicos para reduzir a quantidade de 
micro organismos em superfícies como maçanetas e controles remotos. Confira 
o que você deve fazer: 
 

• Passar pano com desinfetante no chão; 
• Pulverize as superfícies tocadas com frequência em cada cômodo com 

um spray desinfetante aprovado por pela ANVISA;  
• Deixe o desinfetante repousar pelo período especificado no rótulo do 

produto; 
• Deixe a superfície secar naturalmente; 
• Soltar jatos de spray desinfetante no ar. 

 
Etapa 4: Verificação 
 
Você terá acesso a lista de verificação de limpeza personalizadas com base nos 
detalhes de cada espaço. Confira o que você deve fazer: 

• Consulte as melhores práticas em lista de verificação de cada espaço 
para assegurar que todas as áreas estejam limpas e higienizadas entre 
as utilizações. 

Etapa 5: Arrumação final 
 
Para ajudar a evitar contaminação, é importante terminar de limpar e higienizar 
um espaço antes de repor itens para o próximo hóspede. Confira o que você 
deve fazer: 
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• Lave as mãos e troque as luvas antes de repor os materiais, como novas 
sacolas de lixo; 

• Descarte com segurança os materiais de limpeza e os equipamentos de 
proteção em sacolas adequadas; 

• Não entre novamente em um espaço depois que ele for higienizado. 
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ANEXO I – Lista de verificação da preparação 

 

EPIs  

 

ok 

Luvas descartáveis 

 

 

Máscara ou proteção facial 

de tecido 

 

 

Avental ou bata 

 

 

Óculos de proteção/face 

shield 

 
 

 

PRODUTOS DE LIMPEZA 

Desinfetante multiuso 

 

 

Solução com detergente 

 

 

Solução para limpar o chão 

 

 

Limpa vidros 
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Desinfetantes spray 

(Lysoform) ou álcool a 70% 

líquido. 
 

 

MATERIAIS DE LIMPEZA 

Vassoura 

 

 

Pá de lixo  

 

 

Panos de microfibra  

 

 

Esfregão 

 

 

Balde 
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ANEXO 8: Ficha de notificação de incidentes e situações de risco 

 

 

 


