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Resumo

Este trabalho foi realizado pela comissão constituída pelos Pro-
fessores Gustavo Micke, Hellen Stulzer, Louis Pergaud Sandjo,
Rosely A. Peralta e pelo representante discente Matheus Colaço,
designada pela Portaria 032/PPGQ/2020. O trabalho tem como
objetivo servir de guia para os docentes do Departamento de Quí-
mica da Universidade Federal de Santa Catarina.

"cuidar de todos é cuidar de si."
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1 Introdução

1.1 Princípios Gerais

• O propósito do presente documento é o de preparar um ambiente
seguro para o retorno ao trabalho presencial nos laboratórios de
pesquisa do Departamento de Química da UFSC.

• Os procedimentos gerais aqui dispostos poderão ter pequenas adap-
tações, conforme as necessidades de cada ambiente do Departa-
mento.

• Para a redução do risco de infecção é necessária uma diminuição
significativa no número de pessoas no Departamento de Química
a qualquer momento (em comparação com a rotina e as normas
pré-pandemia) para garantir o distanciamento social (ao menos 2
metros entre uma pessoa e outra).

• Docentes, técnicos e discentes do Departamento só devem realizar
atividades presenciais que não possam ser realizadas por trabalho
remoto.

• A maioria dos membros do Departamento, tanto pesquisadores
quanto equipe de suporte, continuará trabalhando em casa durante
a maior parte do tempo.

• Aqueles que estão em grupos de alto risco, ou cujas famílias
incluem essas pessoas, devem continuar a trabalhar em casa.

• Qualquer pessoa que desenvolva sintomas de Covid-19 ou cujo fami-
liar tenha os sintomas deve seguir os procedimentos de isolamento
estabelecidos pelos órgãos de saúde oficiais.

• Se possível, a pessoa com sintomas deve ser testada e, se o resultado
for positivo, essas informações devem ser transmitidas para a chefia
do Departamento, supervisor de laboratório e orientador.

• Todos que trabalham no Departamento devem cumprir os procedi-
mentos e medidas de controle.
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• Sugere-se que os membros do Departamento façam escalas de tra-
balho de segunda a sábado, das 07:00h às 20:00h. Sugere-se não
haver acesso aos domingos.

• Esses procedimentos e diretrizes serão atualizados à luz da expe-
riência ou de acordo com alterações nas orientações das instâncias
superiores da universidade.

• Em caso de suspeita de infecção ou sintomas de Covid-19, deve-! →
se acessar o site da Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina1 e seguir as recomendações.

• Docentes, pessoal técnico administrativo ou discentes com famili-
ares infectados (com doenças sazonais e/ou Covid-19) devem in-
formar o supervisor imediato e ficar em casa para evitar eventual
transmissão da doença.

• Docentes, pessoal técnico administrativo ou discentes com problema
de saúde (epilepsia, asma, problema cardiovascular permanente,
síndrome de pânico, entre outros) devem informar o supervisor ime-
diato para que seja tomada uma decisão conjunta quanto à real
condição de voltar ao trabalho (uma avaliação médica pode ser ne-
cessária).

2 Medidas de Controle: Ações da Chefia

• Garantir que o serviço de limpeza dos espaços sociais (banheiros,
corredores etc) volte a funcionar de modo periódico e que esteja
adequado às devidas exigências sanitárias.

• Manter somente um acesso disponível para a entrada no prédio.

• Manter, na entrada do prédio, um termômetro para medir a tem-
peratura de quem está adentrando o Departamento (termômetro
IR).

• Manter, na entrada do prédio, uma planilha com os nomes e horá-
rios dos discentes autorizados a acessar os laboratórios durante a
semana.

• Designar o local onde o lixo (retirado dos laboratórios) deverá ser
colocado, para que o serviço terceirizado realize a coleta.

3 Medidas de Controle: Ações Pessoais

Ao adentrar o prédio, os membros do Departamento devem:

1. Permanecer o menor tempo possível.

2. Usar máscara em todas as dependências do Departamento.

3. Manter distância social durante todo o tempo e em todas as insta-
lações do Departamento.

4. Lavar frequentemente as mãos.

5. Não tocar superfícies mais que o necessário.

1 https://www.coronavirus.sc.gov.br
http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/
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6. Não usar o elevador, a menos que seja absolutamente necessário
devido a condições médicas. Elevadores são locais onde a contami-
nação é propícia por conta dos botões, da limpeza pouco frequente
e do seu sistema de ventilação pouco potente.

7. Evitar tocar o corrimão das escadas.

8. Evitar ficar nos corredores e em outras áreas públicas. Os espaços
sociais (banheiros, corredores etc) devem receber atenção especial
de todos.

9. Estar especialmente atentos para se comportar adequadamente em
pontos de maior movimentação.

10. Cumprir regras adicionais prescritas para áreas específicas.

11. Ficar a pelo menos 2 metros de distância de pessoas que não coa-
bitam com você.

12. Reuniões de grupo e seminários presenciais não estão permitidos.

4 Laboratórios de Pesquisa

4.1 Regras Gerais

Cada supervisor de laboratório poderá adaptar os procedimentos para
trabalhar em suas próprias áreas.

Esses procedimentos são adicionais aos procedimentos gerais do Depar-
tamento.

Cada supervisor de laboratório será responsável por garantir que esses
procedimentos sejam obedecidos.

1. Um organograma semanal deve ser elaborado, de maneira a prio-
rizar o distanciamento de 2 metros entre membros integrantes du-
rante o trabalho laboratorial. Se necessário, o supervisor de labo-
ratório deverá organizar o grupo em dois ou mais subgrupos, de
maneira a respeitar a distância entre pesquisadores no laboratório.
Por exemplo, a primeira turma terá acesso ao laboratório durante
três dias úteis e a segunda turma durante três outros dias úteis.
Uma segunda opção seria a primeira turma das 07:00 às 13:00 h e
a segunda turma das 14:00 às 20:00h.

2. Em um primeiro momento, sugere-se que alunos de Iniciação Cien-
tífica não sejam autorizados a frequentar o laboratório.

3. Ao adaptar seus procedimentos, os supervisores devem estar espe-
cialmente atentos à necessidade de manter o distanciamento social,
aos riscos adicionais do uso de equipamentos compartilhados e espa-
ços com ar-condicionado e à necessidade de minimizar a quantidade
de tempo despendido no Departamento.

4. A ida ao laboratório somente será permitida se o supervisor do
laboratório entregar com antecedência uma planilha com os nomes
e horários dos discentes autorizados para a chefia do Departamento
e para a segurança do campus (e-mail: seguranca@contato.ufsc.br).

4.2 Procedimentos

Ventilação : Manter o laboratório com as janelas abertas e aparelhos de ar con-
dicionado desligados.
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Ocupantes : Sugere-se que o mínimo de pesquisadores presentes no laboratório
não seja inferior a dois. O número máximo deve respeitar a regra
de uma pessoa por 8 m2.

Vestuário : Recomenda-se ao pesquisador levar uma roupa e sapato para utili-
zar no laboratório e ao retornar para casa, trocar os mesmos. Bor-
rifar álcool 70% na sola do sapato que usou ao ir para o laboratório.

Recomenda-se deixar o calçado na entrada do laboratório e utilizar
um calçado exclusivo para as dependências internas (repetir a ope-
ração cada vez que sair do laboratório). Colocar um tapete com
água sanitária diluída em água (5%) na entrada do laboratório e
passar o sapato nele (ou borrifar álcool 70% na sola do mesmo).
Trocar o tapete a cada período.

Proibido o uso de sapatos e/ou sandálias abertas no labo-! →
ratório.

Controle de acesso : Na entrada do laboratório manter um caderno de controle dos pes-
quisadores presentes no laboratório, do horário de entrada e saída
e observações sobre eventuais incidentes.

Recomenda-se que o pesquisador vá sempre no mesmo dia da se-
mana e que deixe registrado na planilha compartilhada (online)
pelo grupo do laboratório e disponibilizada para a chefia do Depar-
tamento.

Higienização pessoal : Na entrada de cada laboratório deverá haver um frasco com ál-
cool gel, que o discente utilizará imediatamente após fechar a porta
de entrada do laboratório (passar o álcool também na maçaneta).
Lavar as mãos com maior frequência, com água e sabão.

EPIs : A transmissão da Covid-19 ocorre através do contato da superfície
contaminada com as mucosas do nariz, olhos e boca. Por isso, é
obrigatório o uso de máscara, jaleco, óculos de proteção,
calça comprida e sapato fechado o tempo todo. Não tocar
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olhos, nariz e boca.

As luvas devem estar disponíveis para o uso no laboratório. O uso
eficaz de luvas, no entanto, responde a duas regras: a) remoção
das luvas ao sair da área de trabalho para evitar contaminação em
outras áreas, como telefone, computador, maçanetas e canetas; b)
nunca reutilizar luvas. Não tente lavar ou descontaminar as luvas
para reutilizar, pois perdem suas características protetoras. Sob ne-
nhuma circunstância deve-se "soprar"as luvas para inflá-las, como
tentativa de facilitar a colocação.

A proteção dos olhos e outras membranas mucosas é altamente
recomendada, para evitar o contato com gotículas e aerossol conta-
minados. O uso de óculos protege os olhos e deve ser sistemático.
Observação: Lentes de contato não protegem contra gotí-! →
culas.

As máscaras protegem as mucosas nasais e bucais contra gotícu-
las e aerossol contaminados. Além disso, impedem a exposição da
equipe do laboratório a patógenos contagiosos presentes no ar. As
máscaras devem ter filtro de partículas (por exemplo, EU FFP2, US
Certificado NIOSH N95). Como alternativa pode-se utilizar másca-
ras confeccionadas com duas camadas de tecido de algodão. Estas
máscaras devem ser lavadas diariamente com água e sabão.

O jaleco protege os braços e as roupas e deve ser permanentemente
vestido no ambiente laboratorial. O jaleco deve ser lavado com
frequência.

Higienização de objetos e espaços : Fazer a higienização, com água e sabão (ou álcool gel ou ainda
álcool 70%), das bancadas e de todos os equipamentos a serem
utilizados (higienizar no início e no final da utilização).

Lavar toda a vidraria e material utilizado após o uso, não compar-
tilhar vidraria.

Lavar com água e sabão (ou borrifar álcool 70%, ou ainda solução
diluída de água sanitária 5%) em qualquer material a ser descar-
tado.

A limpeza do laboratório deverá ser realizada pelos discentes e pes-
quisadores que lá trabalham.

Todo o lixo deve ser retirado do laboratório diariamente e o saco
deve ser higienizado por fora (com solução diluída de água sanitária
5%) e levado ao local determinado pela chefia do Departamento.

Sinalização visual : Colocar sinalizações de cartazes e adesivos nos laboratórios para
lembrar o distanciamento e as medidas de segurança.

Recomendações Importantes : Em caso de gripe, resfriado ou outro tipo de doença sazonal
respiratória, o pesquisador deve suspender suas atividades
laboratoriais e permanecer em casa até que os sintomas
desapareçam. Informar o supervisor imediato.

Evitar fazer refeições no laboratório. A sugestão é de o
grupo de pesquisadores se organizar em turnos também
considerando intervalo para refeição. Ex: Primeiro turno
das 07:00 às 13:00 h, não retornando mais nesse dia. Se-
gundo turno, das 14:00 às 20:00 h.
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4.3 Equipamentos multiusuário

Recomendações para o uso de espaços e equipamentos multiusuário.

1. Atenção para maçanetas, mesas, bancadas, interruptores, entre ou-
tros - teclados, mouses, materiais de escritório, ou qualquer outro
equipamento que faça contato.

2. Usar somente seu notebook – não compartilhar os computadores do
laboratório.

3. Somente um discente poderá permanecer na sala de equipamentos,
quando houver.

4. Os equipamentos multiusuários (evaporador rotativo, balança, ge-
ladeira etc) devem ser utilizados alternadamente por cada pesquisa-
dor do laboratório e limpos antes e após o uso. Evitar aglomeração
de duas ou mais pessoas próximas desses equipamentos.

5. Sugere-se que um calendário de utilização de equipamentos (que ne-
cessitam de sala com ar condicionado e baixas temperaturas para
funcionamento ótimo) seja estabelecido. Sugere-se que sejam de-
dicados dois dias para o uso de tal equipamento (por exemplo,
segunda-feira e terça-feira) com a presença do menor número de
pesquisadores possível. Durante os outros dias de trabalho (4a -
6a), o laboratório deve permanecer com as janelas completamente
abertas para ventilar a sala. A temperatura para o ótimo funcio-
namento do equipamento deve ser restabelecida durante o final da
semana.

5 Gestão social nos laboratórios

• Os locais sociais (sala de café, máquinas de café etc) são locais de
encontro e os discentes devem evitar o uso e evitar aglomeração.
Nesse momento vale o argumento “cuidar de si é cuidar de todos! ”,
tenhamos responsabilidade.

• Manter o distanciamento de pelo menos 2 metros entre os colegas.

• Sugere-se não levar alimentos para o laboratório e que os recipientes
para água sejam fechados.

• Não receber visitas e não permitir a entrada de alunos ou professores
de outros laboratórios. Não frequentar outros laboratórios também.

5.1 Visitantes

1. Visitantes sociais (incluindo membros da família) não são permiti-
dos.

2. Visitantes com uma razão científica bem justificada para estar no
Departamento são permitidos, mas os supervisores dos laboratórios
devem manter o número de visitantes e a duração de suas visitas em
um mínimo absoluto. O supervisor de cada laboratório do visitante
é responsável por garantir que os procedimentos relevantes sejam
obedecidos.

6 Gestão de resíduos e limpeza de material de proteção individual

1. Todos os produtos potencialmente contaminados (máscaras e lu-
vas) devem ser tratados especificamente antes do descarte. Para
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proceder ao descarte adequado, luvas e máscaras já utilizadas de-
vem ser tratadas com uma solução aquosa de água sanitária diluída
(5%) durante 10 minutos. Esses materiais devem ser descartados
em saco de plástico fechado no final do dia.

2. Os óculos devem ser higienizados com água e sabão e depois com
papel toalha encharcado de álcool 70% antes e após o uso.

3. O jaleco deve ser lavado (água, sabão e gotas de água sanitária)
semanalmente, sem misturar com outras roupas.

4. Descontaminar com uma solução aquosa diluída (5%) de água sa-
nitária qualquer material que for ser descartado.

7 Dúvidas ou Sugestões

Os membros do Departamento que tiverem preocupações com a
implementação adequada desses procedimentos são convidados
a abordar essas questões com o PPGQ-UFSC ou com a chefia
do Departamento.

8 Telefones e e-mails úteis

Segurança do campus

Secretário/Direção: 3721-4578

Plantão/Emergência: 3721-9555 e 3721-5050

Monitoramento (segurança): 3721-5038 e 3721-2381

e-mail – seguranca@contato.ufsc.br

Bombeiros – 193.
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