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Justificativas para estas Recomendações e Procedimentos para a
Reabertura Segura das Atividades Presenciais de Pesquisa da
Unifesp

A pandemia de COVID-19 trouxe consequências indeléveis para todos nós. Centenas de milhares
de vidas foram ceifadas, sequelas surgiram naqueles que se recuperaram. Nossa forma de lidar
e interagir com o mundo, com nossa rede de conhecidos e familiares precisou ser drasticamente
alterada, visando mitigar a propagação da doença, que é transmitida pelo vírus SARS-CoV-2. Este
agente tem características peculiares em relação a outras viroses, sendo possível que
carreadores assintomáticos e pré-sintomáticos venham a contaminar seus comunicantes, via
contato próximo (ou mesmo à distância de até 2 metros), uma vez que as microgotículas de
saliva que produzimos ao falar podem transportar o vírus. Da mesma forma, essas gotículas
podem contaminar superfícies e fômites que também passam a ter papel na cadeia de
transmissão do agente em questão.
Uma universidade, de modo geral, e um laboratório de pesquisa, em particular, são ambientes
com grande potencial de transmissão do SARS-CoV-2. Pessoas de diferentes lugares, que muitas
vezes dividem suas moradias com outros colegas, convergem para seu local de estudo e
pesquisa muitas vezes por meio do transporte público. Nos laboratórios da era pré-pandemia,
em especial, permitem-se interações próximas entre pessoas, e existem sistemas de ventilação
que eventualmente podem favorecer a dispersão de gotículas e aerossóis, além das inúmeras
oportunidades de contato com as mais diversas superfícies, que podem estar contaminadas. Em
muitos deles sequer existe uma cultura relacionada à biossegurança ou ao uso de equipamentos
de proteção individuais.
Por outro lado, são esses mesmos laboratórios que vêm protagonizando trabalhos de pesquisa,
essenciais para o desenvolvimento científico e tecnológico, trazendo benefícios consideráveis
para toda a nossa sociedade, o que inclui vários projetos relacionados à covid-19. Em que pese
o potencial de transmissão do SARS-CoV-2 nos laboratórios, as atividades essenciais de pesquisa
presencial, que foram praticamente paralisadas no mundo todo, precisam retornar. Mas esse
retorno deve ser feito com critério, seguindo protocolos apropriados, relacionados às normas
precípuas de segurança, visando mitigar riscos que favoreçam as contaminações.
O presente documento visa oferecer aos campi da Unifesp e a seus respectivos laboratórios de
pesquisa recomendações técnicas, objetivando um retorno seguro às atividades presenciais de
pesquisa. Entendemos serem necessárias ações de planejamento gradual e criterioso de retorno
às atividades em laboratórios que se preparem para oferecer esse cenário de segurança. Nesse
contexto, buscamos revisar normas e procedimentos que foram adotados em instituições
congêneres à nossa e que têm por base preservar a saúde do indivíduo e o estado operacional
dos laboratórios, incluindo informações sobre como lidar com casos de notificação interna de
covid-19. A pedra angular está em traduzir as diversas sugestões e propostas para os diferentes
cenários de experimentação, preservando as especificidades de cada espaço de pesquisa. Com
base nas recomendações aqui presentes, os laboratórios devem propor à Comissão de
Certificação e Segurança local as modificações que se fazem necessárias e as normas de
Recomendações e Procedimentos para a Reabertura Segura das Atividades Presenciais de Pesquisa da Unifesp
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segurança associadas a seus procedimentos específicos. Ênfase também se dá à necessária
conscientização das equipes de laboratório acerca da covid-19, transmissibilidade da doença e
procedimentos para mitigar uma possível contaminação, por meio de treinamento apropriado.

As recomendações para a retomada segura das atividades em laboratórios de pesquisa
foram desenvolvidas pelo grupo de trabalho composto por membros representantes
das Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa, das unidades universitárias, do Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), da Comissão de Ética no Uso de Animais (Ceua), do Centro de
Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Biologia e Medicina (Cedeme) e da
Associação dos Pós-Graduandos da Unifesp (APG- Unifesp), constituindo-se em
referência para nortear as ações de adequação e segurança no trabalho.
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, integrante da Comissão Central ,
ficará à disposição para apoiar e esclarecer eventuais dúvidas inerentes a este
documento.

Recomendações e Procedimentos para a Reabertura Segura das Atividades Presenciais de Pesquisa da Unifesp

7

Princípios fundamentais
●
●
●
●

Preservar a saúde da comunidade Unifesp.
Preservar o funcionamento do laboratório, uma vez reaberto.
Adequar as recomendações às especificidades de cada campus e laboratório.
Limitar as atividades de pesquisa presenciais apenas àquelas que não podem
ser feitas de forma remota e se fazem essenciais ou críticas.
● Circunscrever o acesso e a permanência do indivíduo apenas aos locais que são
essenciais para a realização de seu trabalho.
● Para conduzir as atividades de pesquisa, o indivíduo deverá passar por um
processo de certificação de segurança.
● A reabertura de um laboratório só se dará após ser certificado em relação às
suas condições de segurança sanitária.
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Introdução
A pandemia de covid-19 resultou em profundo impacto socioeconômico e
promoveu a interrupção das atividades presenciais de ensino e pesquisa nas
universidades. Essa doença infecciosa é altamente contagiosa e, além de apresentar
potencial letal restrito não só aos grupos de risco, pode também promover sequelas
ainda não totalmente caracterizadas. O isolamento social se apresentou como medida
fundamental e efetiva na contenção do avanço epidêmico sobre a população, o que
inviabilizou as atividades cotidianas de pesquisa realizadas presencialmente no
ambiente universitário. Esse evento, sem precedentes na história recente do mundo
contemporâneo, surpreendeu diversos setores pelo despreparo em realizar medidas
rápidas de adequação para prevenir a disseminação da covid-19 em ambientes fechados
(indoor). Apesar de termos rapidamente acumulado conhecimento sobre essa doença,
não foram esclarecidos todos os detalhes relativos à transmissão do novo coronavírus
(SARS-CoV-2). Isso exigiu que medidas cautelosas de prevenção fossem implementadas
de forma rigorosa, o que requereu análises de custo/benefício e avaliação da
possibilidade de adequar a infraestrutura existente e os procedimentos realizados nos
laboratórios de pesquisa. Por meio deste documento serão transmitidas orientações de
segurança que possibilitem o retorno às atividades presenciais nos laboratórios,
cabendo aos responsáveis por essas instalações avaliar o grau de risco de exposição de
sua equipe e o potencial de prejuízos humanos, sociais, orçamentários e institucionais.
A retomada de atividades que propiciam proximidade humana e deslocamentos do
domicílio ao trabalho necessitam ser realizadas com o devido cuidado e
responsabilidade, pois podem ocasionar rápida disseminação e aumento acentuado dos
casos de covid-19. No momento da elaboração deste guia (junho e julho/20), o Estado
de São Paulo atingiu o impressionante número de 17.848 mortos pela covid-19 e
371.997 infectados pelo SARS-CoV-2 (fonte: Governo do Estado de São Paulo; disponível
em: https://www.seade.gov.br/coronavirus). É importante notar que a perda de vidas
humanas em grande escala gera insegurança coletiva, sofrimento, desestruturação de
famílias e outros impactos negativos na sociedade e economia.

SARS-CoV-2, patogenia e transmissibilidade
O SARS-CoV-2 é um β-coronavírus, inicialmente identificado na cidade chinesa
de Wuhan, província de Hubei, em dezembro de 2019. Devido à sua alta taxa de
transmissão e à grande mobilidade de pessoas pelo globo, o também designado “novo
coronavírus” espalhou-se rapidamente pela Europa, atingindo depois vários países
vizinhos aos focos epidêmicos iniciais. Diferentemente da epidemia de 2002/2003
causada pelo SARS-CoV-1, a pandemia atual promoveu a rápida disseminação do vírus
em todos os continentes, especialmente em polos turísticos e de negócios e em locais
de aglomeração. O SARS-CoV-2, assim como os outros coronavírus, tem sua porta de
entrada pelas vias aéreas. Todavia, há receptores para o SARS-CoV-2 em diferentes
tecidos, fato que permite a infecção e multiplicação desse agente em diferentes órgãos.
Pacientes portadores de comorbidades e idosos apresentam maior probabilidade de
desenvolver a síndrome respiratória aguda grave (abreviada em inglês como SARS).
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Nesse contexto de gravidade da covid-19, outras complicações frequentes se
apresentam nos pacientes graves, incluindo trombose e infarto da microcirculação aos
grandes vasos de diferentes órgãos, particularmente dos pulmões, coração e sistema
nervoso central. Atualmente, a taxa de letalidade do vírus no Estado de São Paulo foi
determinada em cerca de 5%, ou seja, uma pessoa em cada 20 infectadas (fonte: revista
Veja,
publicação
de
9
de
julho
de
2020;
disponível
em:
https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-sp-tem-menor-taxa-de-letalidade-desdeo-inicio-da-epidemia/).
A covid-19 inclui um amplo espectro de manifestações clínicas e gravidade,
sendo mais comuns as formas assintomáticas, oligossintomáticas e leves, embora cerca
de 10 a 15 % dos casos evoluam para as formas moderada ou grave. Por se replicar
eficientemente nas vias aéreas superiores, o SARS-CoV-2 encontra-se em alta carga viral
nas gotículas (droplets) expelidas pelas pessoas contaminadas. Uma característica da
infecção por SARS-CoV-2 é o fato de indivíduos assintomáticos ou pré-sintomáticos
serem transmissores do vírus. Todavia, é na fase sintomática que ocorre maior potencial
de disseminação do novo coronavírus. Dessa forma, é importante que pessoas com
sintomas ou que tiveram contato com pessoas infectadas, isolem-se em seus lares e
não compareçam ao local de trabalho. O vírus pode infectar o trato gastrointestinal e
mostrar-se presente nas fezes. No entanto, são as gotículas expelidas pela respiração
nasal, espirro, tosse e fala que propiciam a forma mais eficiente de propagação do vírus.
Indivíduos contaminados podem também propagar o vírus por meio da contaminação
de fômites e superfícies, possibilitando posterior infecção de susceptíveis por contato,
quando mãos contaminadas são levadas às mucosas do nariz, boca e olhos. Em situações
específicas o vírus pode espalhar-se não só pelas gotículas presentes em superfícies ou
suspensas no ar, mas também por aerossóis que ficam em suspensão por mais tempo.
Diante dessas formas de propagação do SARS-CoV-2, fica evidente a necessidade de
adequação dos sistemas de ventilação e exaustão de edifícios, que promovem troca de
ar com o exterior, assim como do incremento no cuidado com a limpeza das superfícies
de uso comum e, particularmente, das mãos. Ainda há muitas polêmicas sobre a
imunidade de longo prazo dos infectados, sobre o fato de estes se tornarem novamente
transmissores ou sobre a possibilidade de reinfecção.

Transmissibilidade da doença
Diante do exposto, vale destacar algumas características da transmissão do SARS-CoV2:
• Um indivíduo contaminado pode transmitir o vírus mesmo antes de manifestar
qualquer sintoma – em geral, no período pré-sintomático, que abrange 48 horas
antes do início dos sintomas.
• Um indivíduo contaminado, ao falar, respirar, tossir ou espirrar, expele milhares
de partículas virais no ambiente.
• Em ambiente fechado e com ventilação inadequada, pode haver maior
concentração das partículas virais, eventualmente propagando-se a distância,
em virtude de características do sistema de ventilação e da dimensão dessas
partículas.
10
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•
•
•

A contaminação entre pessoas pode dar-se de forma direta (pessoa com infecção
para pessoa sem infecção) ou indireta (partículas no ar e objetos contaminados).
Dependendo das características de cada material e das condições atmosféricas,
há evidências de que o vírus pode permanecer em superfícies inanimadas por
períodos superiores a 12 horas, mantendo seu potencial de contaminação.
O vírus infecta uma pessoa quando é levado à boca, nariz ou olhos pela mão do
indivíduo que toca previamente uma superfície contaminada, ou por
transmissão respiratória.

Sintomas da doença
A lista abaixo apresenta os sintomas mais comuns da covid-19, os quais – apesar
de inespecíficos – devem alertar qualquer indivíduo da comunidade acadêmica a
identificar-se perante o Supervisor de Segurança do laboratório e a procurar
atendimento médico.
● Sintomas mais comuns:
o febre
o dor de garganta
o coriza
o dor de cabeça (cefaleia)
o tosse seca
o cansaço
o perda de paladar ou olfato
o lesões de pele
o diarreia

Estratégia para certificação de laboratórios
Para voltar a operar, um laboratório necessita passar por um processo de
certificação, que visa verificar se esse local, após um processo de eventuais adaptações,
encontra-se apto a operar com segurança sanitária e em conformidade com as diretivas
contidas neste documento.
Uma pessoa só poderá desenvolver atividades em um laboratório após ser
aprovada em treinamento específico, que envolva procedimentos de segurança em
relação ao SARS-CoV-2 e aspectos operacionais específicos do laboratório, ressalvandose que essa última condição será dispensada no caso de tratar-se de laboratório para
uso de um único pesquisador.
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Certificação e segurança
Cada campus disporá de uma Comissão de Segurança e Certificação de
Laboratórios (CSCL), presidida por um Supervisor de Certificação e Segurança
(SCS), que terá as seguintes funções:
1. Certificar os laboratórios locais, garantindo que recomendações e
procedimentos dispostos neste documento sejam satisfeitas.
2. Certificar que um indivíduo cumpriu os procedimentos de treinamento geral e
específico para determinado laboratório.
3. Zelar pelo atendimento das normas de segurança dispostas neste documento e
expedidas pelos órgãos governamentais.
4. Inspecionar periodicamente os laboratórios.
5. Proporcionar os meios para que as pessoas possam realizar os treinamentos de
segurança.
6. Acompanhar o estado de saúde das equipes de laboratório.
7. Emitir identificação e autorização para acesso específico a cada um dos
laboratórios.
8. Notificar cada um dos laboratórios, visando à observação dos procedimentos
de segurança a serem enviados ao responsável pelo espaço de pesquisa e ao
diretor da unidade universitária.
9. Aprovar a reabertura dos laboratórios, segundo o planejamento estabelecido
no Plano de Adaptação do Laboratório (PAL), na Estratégia de Operação do
Laboratório (EOL) e no Protocolo de Segurança Sanitária do Laboratório (PSL).

Supervisor de Segurança do laboratório
Cada laboratório terá um Supervisor de Segurança (SSg), designado entre os
componentes da equipe do laboratório, que acompanhará o funcionamento do
laboratório e sua utilização, reportando-se periodicamente ou sempre que necessário
à CSCL.

Fases para retorno às operações do laboratório
O retorno ao funcionamento do laboratório dar-se-á segundo as fases abaixo
descritas:
● Fase-0: indicação do supervisor de segurança; desenvolvimento, revisão e
aprovação pela CSCL dos seguintes documentos: Plano de Adaptação do
Laboratório (PAL), Estratégia de Operação do Laboratório (EOL) e Protocolo de
Segurança Sanitária do Laboratório (PSL).
● Fase-1: execução do PAL e subsequente certificação por parte da CSCL do
laboratório.
● Fase-2: treinamento e certificação das pessoas para o retorno das atividades
críticas de pesquisa do laboratório, em conformidade com a EOL e o PSL.
● Fase-3: operação do laboratório para a realização das atividades críticas.
Recomendações e Procedimentos para a Reabertura Segura das Atividades Presenciais de Pesquisa da Unifesp
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● Fase-4: retorno dos projetos de pesquisa dos alunos de pós-graduação, em
conformidade com a EOL.
● Fase-5: treinamento e certificação dos alunos de graduação.
● Fase-6: retorno dos projetos de pesquisa dos alunos de graduação, em
conformidade com a EOL.

Documentos aplicáveis ao retorno das operações de um laboratório
Cada laboratório, para ser certificado pela CSCL e, subsequentemente, ser
autorizado a operar quando estiver em conformidade com as diretrizes aqui
recomendadas, deverá preparar e submeter à aprovação os documentos abaixo
descritos:
• Plano de Adaptação do Laboratório (PAL): contendo o(s) projeto(s), cronograma
e etapas de execução de todas as modificações a serem realizadas no laboratório
para que este se adapte às normas dispostas no presente documento.
● Estratégia de Operação do Laboratório (EOL): contendo o número limite de
pessoas por turno, estratégia de operação em turnos, intervalo de sanitização
entre períodos de operação, fluxo permitido de pessoas nos vários
procedimentos, limite de horas trabalhadas, relação de projetos críticos para a
Fase-3, equipe necessária à implementação da Fase 3, estratégia de vigilância e
controle de acesso, procedimento de sanitização de equipamentos e roupas (em
operação normal e no caso de alguém ficar doente) e resíduos gerados
(procedimento de fase crítica).
● Protocolo de Segurança do Laboratório (PSL): contendo os protocolos que as
pessoas do laboratório e seus usuários terão de seguir, incluindo formas de
estratégia de acesso, uso de EPI, atividades permitidas, fluxo permitido das
pessoas, procedimentos para atividades críticas, que impliquem uma distância
entre pessoas menor do que 2 m, procedimento de monitoramento de
contaminação, biossegurança, procedimento a ser adotado caso alguma pessoa
vier a ser diagnosticada com covid-19 e treinamento específico dos usuários do
laboratório, entre outros.

Figura 1 - Processo de certificação do laboratório
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Requisitos para a operação com segurança de um laboratório
A certificação do laboratório pela CSCL, indicando que esse espaço pode operar
dentro do mais alto grau de segurança sanitária, está ligada à observância dos requisitos
abaixo enumerados:
1. Controle do registro de entrada e saída do laboratório, com indicação de data e
horário nos quais cada pessoa entrou e saiu do local, acrescentando-se o tempo
de permanência e uso das instalações.
2. Controle do registro das atividades realizadas no laboratório e procedimento de
limpeza após o uso dos equipamentos multiusuários.
3. Instalação de dispensadores de álcool em gel.
4. Sistema adequado de ventilação (Apêndice 1).
5. Não é recomendável o uso de ar-condicionado do tipo split. Se seu uso não puder
ser evitado, devem-se observar as recomendações constantes do Apêndice 1
sobre circulação ambiental de ar. Aconselha-se o uso de defletores de ar nos
condicionadores de ar do tipo split, visando direcionar, de forma apropriada, o
fluxo de ar (Apêndice 11).
6. Sistema apropriado para limpeza e desinfecção dos equipamentos e objetos que
são manuseados pelas pessoas (Apêndice 2), o que não substitui a limpeza
mecânica do ambiente, que é essencial.
7. Local próprio para o armazenamento dos equipamentos de proteção individual
(EPIs) a serem utilizados pelas pessoas.
8. A paramentação (colocação) e desparamentação (retirada) dos EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) é obrigatória, respectivamente na
entrada e à saída do laboratório, efetuando-se o descarte em lugar adequado,
em saco de cor branca, que deve ser manejado de forma correta.
9. Existência de armários para que as pessoas possam deixar seus celulares, pastas
e bolsas, que não são permitidos no laboratório.
10. Disposição adequada das bancadas a serem efetivamente usadas, de tal modo
que as pessoas, durante o trabalho, fiquem à distância de 2 m umas das outras.
Caso não haja possibilidade de distanciamento, devem ser instalados
separadores de proteção, de vidro ou acrílico, entre os postos de trabalho
(Apêndice 3).

1

Sistemas de ventilação do tipo split devem ser evitados. À falta de alternativa,
recomenda-se usar condicionadores de ar portáteis, conforme Apêndice 1.
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11. No caso de laboratórios com área superior a 70 m2, deve existir a definição física
de direção do fluxo de pessoas (Apêndice 3), por meio de indicadores no chão e
dispositivos de separação, de tal forma que, preferencialmente, só haja um
sentido de movimento, não exista possibilidade de cruzamentos e o
distanciamento mínimo de 2 m entre as pessoas seja sempre obedecido.
12. Preferencialmente deve existir uma porta de entrada e outra de saída. Quando
isso não ocorrer, recomenda-se que seja adotado um sistema de sinalização que
indique quem pode passar em determinado momento.
13. Existência de pia para lavagem periódica das mãos ou dispensadores de álcool
em gel 70% e papel para secar as mãos, além de placa indicativa de que as mãos
devem ser lavadas ou higienizadas após tocarem itens de uso compartilhado, tais
como maçanetas, impressoras, teclados e demais equipamentos.
14. Estabelecimento de uma escala de tempo a ser aplicada às salas com
equipamentos de uso comum. Essa escala deve ser exibida em placas de
comunicação visual dispostas em local bem visível.
15. Uso de placas de comunicação visual indicando fluxo de pessoas, normas,
procedimentos de segurança e sanitização a serem adotados e ocupação máxima
de cada espaço (Apêndice 4).
16. Escala de trabalho em turnos, preferencialmente de 4 horas ou até o máximo de
6 horas de duração, de tal forma que a capacidade total do laboratório definida
em seu PAL seja respeitada.
17. A equipe de operação do laboratório deve ser dividida em subgrupos, que
trabalhem em turnos diferentes e não tenham contato entre si, de tal forma que,
se o membro de um subgrupo ficar doente, o restante dele fique de quarentena,
e o laboratório passe a ser operado pelos demais subgrupos.
18. Cada subgrupo usará de forma exclusiva o laboratório por cinco dias seguidos,
sucedidos por dois dias, nos quais não haverá atividade no local, visando diminuir
a carga viral de fômites (objetos ou partículas contaminados, que podem levar
ao contágio) e gotículas de ar e sua transmissão entre os subgrupos.
19. Sistemas de abertura de portas devem preferencialmente operar com sensores
de presença ou possibilitar o acionamento com o cotovelo.
20. Idealmente, dispor de um termômetro infravermelho no laboratório ou na
entrada do prédio onde aquele espaço se situe, a fim de que a temperatura
corporal seja medida e registrada em local apropriado e no sistema de
autodiagnóstico, a cada vez que uma pessoa entrar ou sair de seu turno de
trabalho.
21. Os banheiros devem ser convertidos para uso individual ou delimitados com
espaçamento adequado, instalando-se preferencialmente uma lâmpada
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indicativa de ocupação, que sinalize quando o banheiro estiver ocupado e evite
a formação de fila à porta.
22. Os banheiros devem dispor de vasos sanitários com tampos, dispensadores de
papel toalha e saboneteiras para sabonete líquido.
23. Não fazer uso compartilhado de áreas para café, bebidas ou alimentação.
24. As reuniões devem continuar a ser on-line, evitando-se encontros presenciais.
25. O cronograma de limpeza e desinfecção deve estar explícito e detalhado em um
quadro visível, que possa ser assinalado a cada operação realizada.
26. No caso de verificação da doença, sugere-se a evacuação do setor, devendo
cumprir-se tanto a orientação de isolamento a todos que tiveram contato
próximo com o caso índice, quanto a notificação do pessoal de limpeza para que
execute os procedimentos de sanitização gerais e próprios do laboratório após
24 horas, iniciando-se o processo apenas após a abertura de portas e janelas,
conforme descrito no documento Estratégia de Operação do Laboratório (EOL).
27. Proibir a utilização de todas as áreas de uso comum, exceto dos banheiros, os
quais devem dispor, à porta, de um indicativo do número máximo de usuários,
de forma que o distanciamento mínimo de 2 m entre eles seja respeitado.
28. As encomendas devem ser recebidas e higienizadas em área apropriada, com
dispositivos para sanitização, segundo o Apêndice 3; constituem exceção as
entregas que envolvam procedimentos que devam ser efetivamente realizados
no laboratório, em área previamente demarcada.
29. Deve-se estar preparado para paralisar as atividades do laboratório a qualquer
momento.
30. Diante de condições muito específicas e particulares, observando-se os
princípios de segurança, manutenção preventiva periódica e treinamento
adequado da equipe de laboratório, pode-se recorrer a um procedimento
baseado na utilização de luz ultravioleta, que é capaz de inativar o vírus SARSCoV-2. Essa técnica, que pode acarretar riscos à saúde dos usuários do
laboratório, está descrita no Apêndice 2.
31. O laboratório deve ser delimitado em subáreas, por grau de risco de
contaminação pelo SARS-CoV-2, cumprindo indicar por meio de comunicação
visual aquelas onde o risco de contaminação é grande, devido à ocorrência
eventual de procedimentos ou situações específicas; nesses casos, utilizar-se-á o
símbolo de presença de resíduo infectante com fundo vermelho.
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Figura 2 - Indicativo de região do laboratório com possibilidade elevada de contágio

Estratégia de reabertura dos laboratórios
● Laboratórios próximos fisicamente (ou seja, vizinhos) devem funcionar em
turnos alternados, quando possível. Se essa hipótese não for viável, o fluxo de
pessoas entre esses laboratórios deve ser previsto e limitado nos corredores.
● A liberação do turno da noite deve ser evitada.

Normas em relação a projetos em curso e novos
Visando limitar o número de pessoas nos laboratórios, de forma a manter as
condições seguras de operação e preparação adequada das equipes e adaptação dos
laboratórios, o pesquisador principal deve submeter à CSCL um formulário para cada
projeto de pesquisa que pretenda executar nos próximos 12 meses, contendo: a
descrição do projeto, sua classificação de acordo com os itens abaixo, o número de
pessoas envolvidas (docente, pós-doutorandos, alunos de pós-graduação e graduação),
o tempo de duração e o cronograma que indique os dias e horários das atividades em
laboratório. Com base nessas informações, os projetos serão autorizados e o acesso ao
laboratório, permitido, obedecendo-se à seguinte ordem de prioridade, a partir de um
cronograma estabelecido em conjunto pela ALCS e Câmaras de Pós-Graduação e
Pesquisa:
1. Projetos críticos
a. Pesquisas nas quais os atrasos trariam consequências graves e/ou sérios
riscos para o projeto ou protocolo.
b. Pesquisas relacionadas ao estudo da covid-19.
2. Projetos sensíveis quanto ao tempo de execução
a. Pesquisas cuja paralisação continuada implicaria atrasos consideráveis
ou perda de resultados já previamente obtidos por meio de
experimentos.
b. Pesquisas associadas a projetos de agências de fomento que não
tiveram permissão para ser postergados e cuja obtenção de resultados
experimentais seja fundamental para que tais projetos sejam
considerados aprovados pelas mencionadas agências.
c. Pesquisas associadas à conclusão de dissertações de mestrado ou teses
de doutorado nas quais a obtenção de resultados experimentais se
mostre fundamental para a finalização dos trabalhos.
3. Pesquisas associadas à geração de resultados que atendam revisores de artigos
ou de projetos, para os quais não seja possível uma postergação.
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4. Projetos novos
a. Novas pesquisas que possam ser interrompidas a qualquer momento e
cuja maior postergação tenha impacto crítico no contexto de
financiamentos externos previamente contratados.
5. Outros projetos de pesquisa
Nota: A participação de alunos de graduação e pós-graduação nos projetos de pesquisa
só pode ocorrer mediante concordância voluntária, expressa em declaração, conforme
modelo incluído no Apêndice 5. Compete às Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa
receber e avaliar as denúncias de relacionadas à procedimentos indevidos.

Normas de segurança aplicadas às pessoas
Princípios
•
•
•
•
•
•

Desenvolver a cultura da necessidade de segurança sanitária para todos os
indivíduos.
Preservar a saúde do indivíduo.
Instruí-lo sobre a covid-19, sua patologia, transmissibilidade e formas de evitar
o contágio.
Proporcionar-lhe condições adequadas de trabalho com segurança sanitária.
Todos os indivíduos têm responsabilidade de manter segura a operação do
laboratório.
Treiná-lo de forma adequada para que possa trabalhar com segurança.

Procedimento para ser autorizado a entrar no laboratório - certificação
1. Certificações em segurança e operação do laboratório por parte da ALCS:
o Assistir a vídeo sobre a covid-19 e sua transmissão, infectividade,
diagnóstico e fatores de risco.
o Ser aprovado no teste de conhecimentos gerais sobre a covid-19.
o Ser aprovado no teste de procedimentos gerais de segurança sanitária.
o Ser aprovado no teste de procedimentos específicos para o laboratório
em que o indivíduo trabalhará.
2. Passar por autodiagnóstico de verificação de sintomas ao entrar e sair do turno,
com medição de temperatura.
3. Não ter tido contato com pessoas acometidas pela covid-19 nos últimos 14
dias.
4. Preencher e assinar formulários aplicáveis.
5. Profissionais acima de 60 anos, com ou sem comorbidades, devem ser
alertados dos riscos de voltar ao trabalho e só poderão retornar se o fizerem de
forma voluntária, mediante compromisso de passar por treinamento específico
e preenchimento de formulário especial (Apêndice 5).
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Figura 3: Certificação de um indivíduo para trabalhar no laboratório Z

Práticas diárias para a redução do contágio
1. Cada indivíduo deve dispor de autorização emitida pela ALCS, indicando o
período de validade de seu certificado de acesso ao respectivo laboratório.
2. Fazer diariamente o autodiagnóstico para os sintomas da covid-19.
3. Usar máscara em todas as dependências da Unifesp (Apêndice 4).
4. Manter distanciamento de 2 m em relação a outros integrantes de sua equipe
de laboratório.
5. Não compartilhar objetos de uso pessoal.
6. Lavar as mãos com frequência, no mínimo a cada hora.
7. Não ingerir alimentos no laboratório.
8. Apontar no sistema de registro de ocorrências do laboratório qualquer contato
com outra pessoa a uma distância inferior a 2 m.
9. Quando for necessária a execução de procedimentos que impliquem
proximidade de outro indivíduo, o Protocolo Específico do Laboratório (PSL) deve
ser cuidadosamente seguido.
10. Diante de qualquer sintoma da covid-19, avisar o Supervisor de Segurança do
laboratório (SSg), buscar atendimento médico e permanecer em casa, de
quarentena, por dez dias. Retornar ao trabalho apenas mediante orientação
médica.
11. Tendo ocorrido interação com pessoa que nos quatro dias subsequentes vier a
apresentar covid-19, avisar o SSg e permanecer em casa, de quarentena, por sete
dias, a partir do último contato. Paralelamente, efetuar o teste RT-PCR. Só
retornar ao trabalho se não apresentar sintomas e se o resultado do teste
diagnóstico for negativo.
12. Medir a temperatura a cada vez que entrar ou sair de seu turno, deixando-a
registrada em local adequado.
13. Entrar e sair do laboratório isoladamente, sem formar fila e mantendo-se
afastado de outras pessoas.
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14. Visitantes devem ser atendidos em locais apropriados e não no laboratório ou
nos corredores.
15. Provedores de serviços, inclusive de manutenção, devem ter acesso ao
laboratório em horários especiais, nos quais esteja presente apenas a pessoa
indicada para atendê-los.
16. Quando for imprescindível o uso de objetos compartilhados, estes devem ser
manipulados com luva apropriada, estando preliminarmente higienizados.
17. Não deve ser permitida a entrada de qualquer pessoa em horário fora de seu
turno de trabalho, e, no caso de visitantes externos, em horário não
determinado previamente.

Autoavaliação para os sintomas da covid-19
A covid-19 manifesta-se por sintomas diferentes em cada pessoa. Assim, cada
indivíduo deve submeter-se diariamente ao teste de autoavaliação, que será feito por
meio do preenchimento de formulário eletrônico ou aplicativo de celular. O resultado
desse teste será usado para indicar uma suspeita de contágio, que implicará a adoção
das seguintes providências:
1. O Supervisor de Segurança do laboratório deve ser avisado.
2. O indivíduo deve ser afastado de suas atividades, procurar assistência médica e
realizar o exame de RT-PCR.
3. Todos os membros do subgrupo de trabalho (turno) ao qual pertença o indivíduo
com suspeita de infecção por covid-19 devem também ser afastados
imediatamente de suas atividades; devem permanecer em casa por sete dias e
realizar exames de RT-PCR, só voltando ao trabalho após o período de
quarentena]e caso os resultados do exame forem negativos.
4. Por meio da consulta ao registro de entrada e saída do laboratório, todos os
indivíduos que tiveram contato com o suspeito de estar contaminado devem
igualmente seguir os procedimentos descritos no item 3.
O Apêndice 7 contém as perguntas que constituem o teste de autodiagnóstico. Os
resultados diários de cada indivíduo devem serem armazenados em um servidor da
unidade universitária.

Procedimentos em caso de uma pessoa do laboratório adoecer
•
•
•
•

A CSCL deve ser imediatamente notificada pelo Supervisor de Segurança do
laboratório.
O subgrupo de trabalho ao qual pertença a pessoa doente deve ser posto
de quarentena por sete dias, podendo retornar ao trabalho caso não
manifeste nenhum sintoma de covid-19.
Pessoas com sintomas de covid-19 devem ser direcionadas ao atendimento
médico.
Após permanecer fechado por 24 horas, o laboratório deve passar pelos
procedimentos de sanitização gerais e próprios do laboratório iniciando-se o
processo apenas após abertura de portas e janelas, conforme descrito no
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documento Estratégia de Operação do Laboratório (EOL), no item relativo
ao processo de limpeza e desinfecção após contaminação.
Todos os que tiveram contato com a pessoa doente devem ser postos de quarentena
por sete dias, podendo retornar ao trabalho após esse período, caso não apresentem
sintomas de covid-19.

Documentos aplicáveis e referências
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas Instituições
Federais de Ensino. Ministério da Educação, julho de 2020.
R. Hufsteller, M. Willmus, K. White, A. Tongay – Best Practices for Reopening
Lab. Lab Design and Furnishing, May 18th, 2020.
Considerations for Institutions of Higher Education. Center for Disease Control
and Prevention (CDC), May 30th, 2020.
COVID-19 infection prevention and control for primary care, including general
practitioner practices, dental clinics and pharmacy setting. European Center for
Disease Prevention and Control (ECDC), June, 9th,2020;
Research Excellence and Graduate Education Recovery Task Force. University of
Texas at San Antonio, https://www.utsa.edu/coronavirus.
Working safely during COVID-19 in labs and research facilities – UK Government
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5eb9752086650c2799a57ac5/
working-safely-during-covid-19-labs-research-facilities-310720.pdf , July 31th,
2020.
SARS-COV-2/COVID-19 Toolbox – The Association for Biosafety and Biosecurity
(ABSA).
D. Grimm – ‘It will not be easy.’ As labs begin to reopen, enormous challenges
remain. Science, May 6th, 2020.
Research Laboratory Re-Entry Plan – Harvard University, Laboratory Reopening
Planning Committee, May 14th, 2020.
Return to Campus Guidance – Worcester Polytechnic Institute, June 11th, 2020.
Safety Standards and Checklist: Laboratories – Reopen Phase II, Massachusetts
Government, July 2nd, 2020, https://www.mass.gov/info-details/reopeningmandatory-safety-standards-for-workplaces.
Phase II Restart – Rockefeller University,
https://www.rockefeller.edu/coronavirus/phase-ii/phase-ii-faqs/
CDC: 2019 Novel Coronavirus - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html
WHO: Novel Coronavirus (COVID-19) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
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APÊNDICES
Apêndice 1: Sistema de ventilação em laboratório
O vírus SARS-CoV-2 pode espalhar-se por gotículas de saliva no ar, contaminando
superfícies e fômites. Dessa forma, este apêndice tem por objetivo apresentar
orientações para a ventilação de áreas internas de laboratórios e salas de trabalho,
minimizando a circulação e disseminação do coronavírus em ambientes fechados e de
uso comum.

Ventilação geral
Uma boa ventilação no laboratório pode ajudar a reduzir o risco de disseminação do
coronavírus. Portanto, concentre-se em melhorar a ventilação geral.
1. Recomenda-se manter o laboratório e salas de trabalho bem ventilados, por
meio da circulação natural do ar com a abertura de portas e janelas.
2. Manter a ventilação do local de trabalho durante a noite e nos fins de semana.

Ar-condicionado
Deve-se estabelecer um sistema de ventilação que permita a troca de ar com o
exterior, favorecendo sua recirculação. Assim, os equipamentos de ar-condicionado que
não realizam a troca de ar com o meio externo não devem ser ligados (por exemplo,
aparelhos do tipo split).
Caso seja necessário o uso de ar-condicionado no ambiente de pesquisa
(laboratório e salas), algumas ações são sugeridas:
1. Os representantes/chefes dos laboratórios ou gestores prediais devem manter
os sistemas de ar-condicionado de acordo com as instruções do fabricante,
particularmente em relação à limpeza dos filtros.
2. O fluxo de ar direto deve ser desviado para longe dos indivíduos a fim de evitar
a dispersão de patógenos. Recomenda-se, portanto, que os indivíduos trabalhem
fora da corrente de ar gerada pelo ar-condicionado.
3. Em sistemas de ar-condicionado centralizados (que removem e fazem circular o
ar para salas/laboratórios diferentes) é recomendável desativar a recirculação e
usar o suprimento de ar fresco.
4. Sistemas de ar-condicionado do tipo split devem ser evitados, optando-se pela
substituição por condicionadores portáteis de ar com filtro HEPA.
5. Quando o uso de ar-condicionado do tipo split não puder ser evitado, uma
medida que potencialmente diminui seus riscos no que diz respeito à
disseminação viral é a instalação de um defletor de ar, conforme a Fig. A1-1. Com
esse dispositivo, o fluxo de ar é direcionado para longe dos indivíduos,
favorecendo a dispersão de patógenos. A Unifesp está conduzindo estudos e
desenvolvendo técnica própria para a instalação de lâmpadas ultravioleta no
interior do defletor, de forma a inativar o vírus, tornando seguro o uso dos
condicionadores de ar do tipo split.
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6. Os gestores prediais podem melhorar a filtragem central do ar nos edifícios

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

utilizando filtros HEPA2 (high efficiency particulate air) ou filtros ULPA* (ultralow penetration air), compatíveis com o rack do filtro.
Não realizar limpeza de dutos de equipamentos de ar-condicionado no período
da pandemia.
Em espaços pouco ventilados onde é difícil aumentar as taxas de ventilação,
pode ser apropriado considerar o uso de dispositivos de limpeza e desinfecção
do ar e a instalação de sistemas de exaustão. Esses equipamentos podem servir
como alternativa para reduzir a quantidade de vírus no ambiente, incluindo a
deposição viral em superfícies internas de locais compartilhados por várias
pessoas. Os dispositivos mais apropriados são os purificadores de ar portáteis ou
industriais com filtros HEPA ou ULPA.
Outra possibilidade em estudo é a utilização de unidades de filtragem que usam
radiação ultravioleta (UV) germicida. Esses dispositivos utilizam radiação do
espectro UV-C e demonstraram inativar o coronavírus.
Zonas prediais que incluem espaços como corredores, escadas e elevadores
devem possibilitar a ventilação natural ou mecânica.
Equipamentos de ar-condicionado sem filtro não devem ser colocados em
funcionamento em ambientes sem ventilação ou renovação do ar.
A manutenção de equipamento ou sistema central de ar-condicionado deve ser
realizada com medidas adequadas de proteção respiratória.
Recomenda-se que as janelas fiquem abertas para a renovação do ar, mesmo
que os equipamentos de ar-condicionado estejam em funcionamento durante a
rotina laboratorial. Assim, recomendam-se turnos de 15 minutos com janelas
abertas a cada três horas de trabalho sob a ação exclusiva do ar-condicionado.
Os filtros dos equipamentos de ar-condicionado devem ser substituídos
conforme orientação do fabricante.
Recomenda-se que os equipamentos de ar-condicionado não sejam ligados em
ambientes onde não há possibilidade de renovação do ar, exceto se forem
instalados exaustores adequadamente dimensionados para esses locais.
A recirculação de ar em salas e espaços frequentados por indivíduos deve ser
evitada e a direção do fluxo de ar deve seguir no sentido de reduzir o risco de
dispersão de patogênicos e infecção.
A ventilação mecânica – por exaustor – auxilia a remoção de partículas virais
aderidas à superfície. Além disso, a sucção a vácuo pode ser utilizada para
complementar o processo, que visa à captura das partículas pelo sistema de
filtragem.

2

As pessoas podem expelir fluidos pela tosse ou espirro, os quais apresentam gotas de diâmetro
maior ou igual a 5,0 µm. O vírus pode manter-se em aerossol. Os filtros de ar HEPA capturam gotas desse
tamanho e têm capacidade de capturar 99,97% das partículas com 0,3 µm. Já os filtros ULPA são mais
eficientes, uma vez que podem capturar 99,99% das partículas presentes no ar com tamanho maior ou
igual a 120 nm. Assim, o ar pode ser filtrado antes de o vírus SARS-CoV-2 atingir uma superfície.
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18. Para ajudar a decidir quais ações executar, é necessário realizar uma avaliação

de risco apropriada à covid-19. Essa avaliação pode ser feita mediante consulta
à Comissão de Segurança e Certificação de Laboratório (CSCL) do respectivo
campus.

Os padrões técnicos e especificações para o sistema de ventilação mecânica e arcondicionado, capazes de reduzir o risco de transmissão da covid-19, devem ser
definidos com base em análise técnica e estudos científicos específicos.
Por fim, tenha em mente que a possibilidade de infecção pelo SARS-CoV2 em
ambientes fechados é uma equação que envolve a dimensão do espaço físico, a
possibilidade de ventilação e a quantidade de pessoas que circulam no recinto. É
preciso, portanto, limitar o número total de pessoas no laboratório de acordo com esses
fatores. Por exemplo, quanto menor for o espaço físico e/ou a possibilidade de
ventilação, torna-se mais importante restringir o fluxo simultâneo de pessoas.

Figura A1-1 - Condicionador de ar do tipo split com defletor de ar instalado
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Apêndice 2: Práticas de limpeza e desinfecção em laboratório
A presença e persistência do SARS-CoV-2 nas superfícies em geral e no ambiente
clínico estão sendo amplamente pesquisadas. Experimentos conduzidos em condições
controladas de laboratório forneceram indicações de sua capacidade de sobrevivência
sob diferentes condições ambientais. Pesquisas realizadas identificaram que o SARSCoV-2 pode sobreviver por horas nas superfícies, sendo mais estável em substratos de
aço ou plástico comumente encontrados em salas de cirurgia (aço inoxidável, plástico)
(5-7).
A persistência do vírus em um ambiente é reconhecida como foco infeccioso
passível de transmissão. O contato com fômites contaminados é uma das vias envolvidas
na transmissão do vírus SARS-CoV-2 (7), sendo mais frequente que este seja transmitido
por inalação de gotículas respiratórias ou deposição na mucosa (boca, nariz e olhos) (8).
As rotinas de limpeza e desinfecção ambiental são ferramentas indispensáveis
para a prevenção e controle de surtos e da disseminação de microrganismos.
Tais recomendações serão aplicadas no período da pandemia de covid-19 nas
áreas de administração, pesquisa e ensino da Unifesp.

Limpeza
A limpeza técnica é o processo de remoção de sujidades, mediante a aplicação
de agentes químicos, mecânicos ou térmicos em determinado período de tempo.
Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e horizontais) e dos
equipamentos permanentes das diversas áreas do recinto.

Desinfecção
É um processo de higienização que visa proteger o ambiente de bactérias, fungos
e vírus que causam doenças. Ocorre por meio da aplicação de produtos por nebulização
com equipamentos específicos que liberam partículas bem pequenas de substâncias
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germicidas, capazes de combater os agentes patogênicos nas mais diversas superfícies
e ambientes.
Þ Além da rotina de limpeza, descrita abaixo e adotada como padrão pela equipe de
limpeza da Unifesp, os usuários de laboratórios (de pesquisa) devem higienizar
maçanetas, telefones, teclados, mouse de computadores e interfaces de
equipamentos que requeiram contato físico, pelo menos no início e no final de cada
turno de trabalho.
Þ As bancadas devem ser higienizadas com álcool 70% ou produto similar, de modo
frequente ou sempre que necessário. Determinado espaço de bancada não deve ser
utilizado por outro pesquisador antes de ser devidamente higienizado com álcool
70% ou produto equivalente.
Ainda, recomenda-se que o(s) docente(s) responsável(eis) pelo laboratório
verifiquem os espaços, os ajustes possíveis e os métodos de trabalho, de forma a
atender à necessidade de distanciamento entre pesquisadores, em consonância ao
estabelecido neste documento.

Desinfecção por agentes químicos e físicos
A desinfecção é um processo de eliminação de grande parte de bactérias, vírus e
alguns agentes esporicidas. É feita por meio da realização de processos físicos ou
químicos.
O seu objetivo é deixar a superfície livre de microrganismos que possam gerar
infecções por contato com determinado ambiente.
Desinfecção Química: Produtos
A inativação viral foi demonstrada com o uso de desinfetantes à base de cloro,
álcool, detergentes, compostos com peróxido de hidrogênio e alvejantes domésticos.
Dentre os achados, verificamos que os álcoois foram descritos como agentes com
atividade imediata e eficaz associada à facilidade de acesso, uso e compatibilidade com
muitas superfícies hospitalares e domésticas.
Técnica básica

Limpeza úmida em todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferenciadas para
identificação (um contendo solução detergente, outro contendo água limpa e um
terceiro, para finalizar, com álcool 70%):
Þ
Trocar a solução dos baldes a cada ambiente;
Þ
Após retirada de poeira e sujeiras visíveis, utilizar limpeza úmida com álcool 70%.
Caso a superfície possua alguma contraindicação para uso de álcool, utilizar solução de
hipoclorito a 0,1%.
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Equipamento

Periodicidade

Material
limpeza

utilizado

para

Procedimento

Aparelhos
Semanalmente
(estufas,
banhos- ou após o uso.
marias, centrífugas,
microscópios, entre
outros).

Pano limpo e seco ou toalha Limpar o aparelho com um
de papel + Álcool 70%.
pano úmido com sabão;
retirar o sabão com um pano
umedecido somente com
água; aplicar a solução de
álcool 70%; e secar com pano
limpo ou papel absorvente.

Bancadas

Pano limpo e seco ou toalha Limpar o aparelho com um
de papel + Álcool 70%.
pano úmido com sabão; retirar
o sabão com um pano
umedecido somente com
água; aplicar a solução de
álcool 70%; e secar com pano
limpo ou papel absorvente.

Semanalmente
ou após o uso.

Tabela A2-1: Procedimento de limpeza de diferentes superfícies

Princípios Básicos na Operacionalização do Processo de Limpeza
Þ Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) sempre.
Þ Começar do ambiente menos contaminado para o mais contaminado.
Þ Iniciar a limpeza pelo teto ou áreas mais altas.
Þ Proceder a varredura úmida.
Þ Corredores: dividir corredor ao meio, deixando um lado livre para o trânsito
de pessoas, enquanto o procedimento de limpeza do outro é executado.

Tipos de Limpeza
Limpeza Concorrente
É o processo de limpeza diária de todas as áreas administrativas e de ensino,
objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos materiais de
consumo diário (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha interfoliado etc.), a
coleta de resíduos de acordo com a sua classificação, higienização molhada dos
banheiros, limpeza de pisos, superfícies horizontais e equipamentos mobiliários,
proporcionando ambientes limpos e agradáveis.
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Limpeza Terminal
É o procedimento de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas da unidade,
objetivando a redução da sujidade e, consequentemente, da população microbiana,
reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental.
Limpeza Concorrente* - Abrangência do Serviço de Higiene:
- campainha;
- interruptores de luz;
- portas e maçanetas;
- parapeitos de janelas;
- pisos;
- instalações sanitárias;
- contêiner para resíduos (orgânicos, recicláveis ou infectantes);
- geladeira, micro-ondas e frigobar (somente parte externa);
- televisão (apenas retirada de pó com pano umedecido);
- outros mobiliários (cadeiras e mesas).

Figura A2-2: Estratégias de limpeza de superfícies

Ponto de atenção para limpeza
- Banheiro: lavar com saneante recomendado e padronizado pela instituição, devendo
também ser um produto registrado no Ministério da Saúde.

Limpeza Terminal – Abrangência do Serviço de Higiene:
- pisos, paredes, tetos, janelas, portas, maçanetas, luminárias, grades de arcondicionado;
- todos os mobiliários (cadeira, mesa etc);
- instalações sanitárias;
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- cortinas vinílicas/plásticas;
- geladeira e frigobar (parte externa e interna, desde que livre de objetos);
- contêiner para resíduos (orgânicos, recicláveis ou infectantes);
- televisão.

Responsabilidade do colaborador, aluno, docente e pesquisador:
Þ respeitar as recomendações da Norma Regulamentadora nº 32, que define diretrizes
específicas sobre saúde e segurança no trabalho para profissionais da saúde, bem como
a prevenção a riscos biológicos);
Þ manter as áreas comuns limpas, realizar a limpeza dos equipamentos de trabalho
individuais (celulares, materiais de escritório, computadores, teclados, mouse, telefone
fixo, máquinas de café, micro-ondas etc);
Þ limpar bancada de pesquisa e instrumentais;
Þ depois de usar o banheiro, lavar as mãos com água e sabão e manter a tampa do vaso
sanitário fechada antes de dar descarga.

Técnica alternativa para controle ambiental – radiação ultravioleta:
Medidas adicionais potencialmente eficazes para reduzir a propagação de vírus,
mas ainda em estudo no que diz respeito à sua utilização segura e forma de ser
operacionalizada, podem ser adotadas em espaços compartilhados, como escritórios,
banheiros, laboratórios de pesquisa, meios de transporte, entre outros.
A disseminação do SARS-CoV-2 colocou a radiação ultravioleta (UV) em evidência
como uma alternativa para esterilização de ambientes, superfícies e objetos. Existem
vários tipos de radiação UV, que varia de acordo com comprimento de onda, sendo a
radiação UV do tipo C (UVC; 200-280nm) a mais eficiente para eliminar os
microrganismos (9). A radiação UVC é utilizada há bastante tempo como método de
esterilização, porém seu alcance é limitado e o contato direto com pessoas, plantas e
animais é prejudicial (podendo causar queimaduras e danos mais graves).
Estudos recentes demonstraram que o SARS-CoV-2 é suscetível à inativação pela
radiação UVC. Bianco et al (10), demonstraram que a radiação UVC inibe o SARS-CoV-2
e a resposta depende tanto da dose de UVC quanto da concentração de vírus. Para
concentrações de vírus típicas de ambientes fechados contaminados e escarro de
pacientes infectados com covid-19, uma dose de 4 mJ/cm2 foi suficiente para inativação
completa do vírus. Os resultados são importantes para o desenvolvimento de novos
métodos de esterilização para conter a infecção por SARS-CoV-2 (10).
Nota-se, contudo, que a radiação ultravioleta é muito danosa para o ser
humano, podendo resultar em queimaduras e comprometimento dos olhos, incluindo
perda da visão, além de degradar determinados materiais. Sua adoção só deve ser feita
se forem observadas todas as condições de segurança, diante da adequada
29
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conscientização de toda a equipe do laboratório e existência de procedimentos
periódicos de manutenção preventiva.
Diante da observância de todos os procedimentos de segurança, é factível que
exista uma lâmpada de ultravioleta instalada no teto, com timer de operação e
trava/mecanismo de segurança, que será ligada apenas quando o laboratório não
estiver em operação, visando a desinfecção de objetos e superfícies de uso comum. Esse
procedimento não deve ser aplicado em laboratórios em que a radiação UV possa vir a
interferir nos experimentos e equipamentos.

Figura A2-3: Uso de luz ultravioleta para esterilização de superfícies

Figura A3-4: Usos de lâmpada Ultravioleta para esterilização de superfícies
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Apêndice 3: Sistemas para isolamento/ proteção de pessoas
● Distribuição das bancadas e postos de trabalho
● Proteção de acrílico (escudo protetor) para isolamento/proteção de pessoas
● Fluxo de pessoas
Primeiramente é importante identificar e dividir grupos por tipo de pesquisa,
departamento ou níveis de risco, por exemplo, priorizando projetos e linhas de pesquisa
(#dica: divida o grupo pela metade ou até em 3 subgrupos ou mais, se for necessário, e
estabeleça uma agenda on-line para utilização dos equipamentos). Com isso, a rotina de
trabalhos cuja a realização presencialmente é imprescindível trará maior segurança a
todos. Essa medida auxiliará na manutenção do distanciamento desejável entre os
colaboradores do laboratório, uma distância de 1,82 metros de diâmetro (6 pés de
diâmetro) ou 2 metros aproximadamente. Tanto nas bancadas, como nas estações de
trabalho, é necessário seguir esse distanciamento. Para isso, considere alternar as
pessoas nas bancadas (coloque-as em lados opostos - figura 1) e também a implantação
de aparatos de acrílico entre as pessoas (figura 2). É de extrema importância que todos
os colaboradores estejam utilizando máscaras e que estas sejam renovadas pelo menos
antes e após o almoço.
Idealmente os laboratórios precisam ter uma entrada de acesso que seja
diferente do acesso à saída, e, se possível, é desejável ter uma antessala na entrada,
com intuito de prevenir a contaminação dentro do laboratório. Em seu interior é
necessário comunicação visual por meio de cartazes contendo informações sobre as
medidas de segurança necessárias, assim como informações sobre o ordenamento do
tráfego dentro do espaço, utilizando setas no chão e nas bancadas, por exemplo. Além
disso, é importante remover mesas ou cadeiras que estejam comprometendo o tráfego
sinalizado e também o distanciamento físico (figuras 3 e 4). A instalação de alavancas,
ou maçanetas para acesso dos pés e/ou cotovelos, ou mesmo sistemas automatizados,
nas entradas e saídas, por exemplo, é fortemente recomendada.
(fonte consultada: Lab Design and Furnishings- Best Practices for Reopening Your Lab)

Figura A3-1: Disposição dos
colaboradores em bancadas e/ou estações de trabalho
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acrílico

pessoas pelo laboratório

Figura A3-2: Exemplo de aparato de

Figura A3-3: Sinalização do fluxo e tráfego de
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Figura A3-4: Sinalização do
fluxo e tráfego de pessoas pelo laboratório, assim como entradas, antessala e saídas
únicas

o
Figura A3-5 - Estrutura de acrílico protetora

Figura A3-6 - Estrutura de acrílico para divisão com proteção entre postos de trabalho
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Apêndice 4: Uso adequado de máscaras de proteção
Quando existe o uso coletivo de máscaras de proteção e condições de ventilação
e distanciamento apropriados, a transmissão do vírus é mitigada em grande extensão. As
máscaras devem ser utilizadas durante todo o período de permanência no laboratório. No
entanto, podem ocorrer situações no ambiente de pesquisa nas quais ao menos um destes
fatores não se apresenta de forma adequada. Na ausência destas condições ideais,
melhorias devem ser providenciadas quanto ao tipo de proteção respiratória oferecida por
meio do uso das máscaras. Existem níveis de proteção diferentes para cada tipo de
máscara ou respirador. Por favor, note que máscaras respiratórias do tipo N-95/PFF-2, e
até mesmo máscaras cirúrgicas, são de uso prioritário para profissionais que atuam na
área médica (indicação presente nas orientações da OMS). A necessidade do nível de
proteção oferecido por estas máscaras profissionais devem ser avaliada. Abaixo estão
recomendações para o uso deste item obrigatório.
1. As máscaras de proteção são de uso individual e não podem ser compartilhadas
em hipótese alguma. A parte exterior frontal da máscara fica muito exposta e
promove passagem de ar concentrada através da respiração; a chance de encontrar
partículas virais nela é alta. Não toque a parte frontal exterior da máscara e depois
na sua face sem lavar as mão antes.
2. Sempre manuseie as máscaras com as mãos limpas; e durante o uso, não se deve
tocar no equipamento de proteção. Ele não deve ser retirado durante a jornada de
trabalho. Quando for necessário retirar a máscara, reforçamos que não se deve
encostar a mão no tecido, apenas nas alças laterais e bandas elásticas. Acondicione
a máscara de forma segura ou providencie descarte adequado.
3. As máscaras respiratórias devem ser adequadas ao tamanho e características da
face. Caso exista a necessidade especial de uso daquelas do tipo N-95/PFF-2, elas
devem vedar completamente a passagem de ar não filtrado. As máscaras de
proteção de pano devem permitir a boa respiração e, idealmente, não devem ter
costuras na região frontal que cobre nariz e boca. Prefira as máscaras cirúrgicas
triplas ou de tecido tripla camada (tecido ou TNT tipo SMS, ), se disponíveis.
4. Descarte adequadamente as máscaras cirúrgicas a cada 4h de uso (no máximo),
conforme necessidade. As máscaras de tecido/pano podem exigir troca antes de
completar este intervalo, em razão de ficarem úmidas rapidamente, o que exige
trocas frequentes. Não deixe de acondicioná-las e higienizá-las de forma
apropriada. Elas oferecem segurança se usadas em locais muito bem ventilados e
ao ar livre, respeitando as condições ideais de distanciamento. Note que as
máscaras cirúrgicas (médicas) oferecem, geralmente, superior proteção quando
comparadas às de pano.
5. Em caso de descarte das máscaras, atente para os locais corretos disponibilizados
em seu laboratório ou lixeiras apropriadas com tampas dispostas para tal fim.
Após o uso as máscaras estão contaminadas e não devem ser descartadas em
resíduo comum.
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6. Considere usar protetor facial (face shield) em conjunto com máscaras de
tecido/cirúrgicas nos locais onde não seja possível manter o distanciamento ideal,
existam situações onde haja aglomeração imprevista/inevitável, ou ainda em
locais de pouca ventilação. O protetor facial não substitui as máscaras de proteção,
mas reduz a sujidade exterior das máscaras e exposição aos sprays e às gotículas
de maior tamanho.
7. Verifique também a necessidade do uso de máscaras do tipo N-95/PFF-2 (Fig.
A4-1) em situações mais extremas. Elas podem ser usadas por dias repetidos,
observando as condições de uso e higiene. O seu uso, entretanto, não é
aconselhado em rotinas fora do ambiente hospitalar, e ocasionam maior
desconforto e dificuldade de respiração. Além disto, a N-95/PFF-2 são de uso
prioritário dos profissionais que atendem pacientes com covid-19, ou em outras
situações médicas que exijam barreira respiratória.
8. Evite conversar desnecessariamente, mesmo com distanciamento e máscara, pois
o risco da disseminação de partículas virais aumenta consideravelmente nestas
situações. Se a comunicação verbal for extremamente necessária, não fale alto
(Stadnytskyi ).
9. Lave as mãos ou aplique álcool em gel sempre que tiver contato com superfícies
expostas ao coletivo; não toque o rosto ou a máscara se as mãos não forem
higienizadas antes.
10. Usar banheiros coletivos requer atenção especial, mesmo com o uso adequado de
máscaras, lembrando que fômites e gotículas no ar estão muito presentes nestes
locais, existindo maior risco de contaminação. Deixe fechada a tampa do sanitário
antes de acionar a descarga.
11. Quando estiver em locais com pouca ventilação, especialmente salas pequenas
que outros fazem uso frequente, proceda às medidas de reforço protetivo das
máscaras. As máscaras podem não garantir proteção em locais de pouco espaço,
de pouca ventilação e sem condições de manter distanciamento de outras pessoas;
observe o tempo de renovação do ar antes de usar salas nestas condições.
12. As máscaras são utilizadas nos percursos de casa ao trabalho e vice-versa. Evite
ao máximo utilizar transporte público em horários de pico, mesmo com proteção
das máscaras; fique especialmente distante de pessoas sem máscara ou que não a
utilizam de forma adequada; a mesma lógica se aplica a elevadores.
13. Evite realizar refeições durante a jornada de 4h de trabalho presencial. Se precisar,
observe as condições de risco, pois ao nos alimentarmos, retiramos a máscara.
Realize os devidos cuidados com a máscara, especialmente nestas horas. As
condições dos locais que servem comida devem ser também observadas (os tipos
buffet, menos ventilados, sem cuidado de higiene, promovem maior risco).
14. O uso de máscaras de proteção deve ser cuidadosamente avaliado quando
promover dificuldade para respirar. Avalie se o retorno às atividades presenciais
é factível caso esta situação se apresente.
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15. Após o retorno de uma jornada de trabalho, faça higienização das máscaras de
tecido e observe o estado da máscara do tipo N-95. As máscaras cirúrgicas devem
ser descartadas após o uso. Higienize o protetor facial se utilizá-lo.
16. Evite retirar as máscaras durante sua estadia nas dependências da Unifesp, seja
para fumar ou conversar com qualquer pessoa.
17. Observação: Não existem estudos sobre a eficácia de máscaras de tecido no
ambiente de pesquisa em laboratórios com atividade em materiais biológicos.
Cabe ao pesquisador avaliar qual nível de proteção é necessário em suas
atividades, considerando todos os riscos envolvidos. Para as máscaras de tecido,
a combinação de camadas híbridas de tecido pode alavancar o filtro mecânico e
eletrostático, resultando em uma proteção eficaz para contenção das gotículas.
Assim, qualquer máscara, não importa quão eficiente na filtragem ou quão boa é
a vedação, terá um mínimo efeito se não for utilizada associada às outras medidas,
como distanciamento social, boas práticas de etiqueta respiratória e higienização
regular das mãos.

Figura A4-1 – Máscaras N-95/PFF-2 (esquerda) e cirúrgica (direita)
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Figura A4-2 – Uso de máscaras caseiras

Referências
•
•
•

O documento WHO/2019-nCov/IPC_Masks/2020.4 especifica os materiais que
constituem as máscaras de proteção e os usos recomendados.
Modelo de infográfico de máscaras: ???

•

Recurso audivisual: vídeo instrutivo da Fapesp https://youtu.be/3vqc1QIYUW8
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Apêndice 5: Documentos e Formulários para controle de acesso
Lista de pessoal autorizado
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de estado
de pandemia do coronavírus, determinado em 11 de março de 2020;
Considerando o Comunicado 1 da Unifesp publicado no portal Unifesp no
enfrentamento da covid-19 em 12 de março de 2020;
Considerando o Comunicado 5 da Unifesp publicado no portal Unifesp no
enfrentamento da covid-19 sobre a prorrogação do prazo de suspensão das atividades
didáticas presenciais por tempo indeterminado em 23 de março de 2020;
E considerando o Decreto nº 10.292 de 26 de março de 2020;
Estabelece-se:
i) Comissão de Retorno das Atividades Presenciais de Pesquisa da Unifesp[ÍB1],
instituída pela Portaria PROPGPQ nº 1533/2020, que resolve:
1- Indicar os que coordenam cada laboratório de pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo como agentes responsáveis por indicar o Supervisor de
Segurança de seu laboratório; observar, implementar e acompanhar o
cumprimento do planejamento de retorno às atividades presenciais de
pesquisa em conjunto com a Comissão de Segurança e Certificação e
seguindo os documentos Plano de Adaptação do Laboratório, Estratégia de
Operação do Laboratório e Protocolo de Segurança do Laboratório,
elaborados segundo as especificidades de cada laboratório;
Caberão a esses servidores, entre outras funções:
1.1- Garantir que os critérios estabelecidos no presente documento estão
sendo observados;
1.2- Observar que apenas pessoas que tenham assinado a Declaração de
Ciência de Risco e recebido certificação por parte da Comissão de
Segurança e Certificação local acessem os espaços de pesquisa;
1.3- Observar que todos utilizem os equipamentos de proteção individual
descritos no Protocolo de Segurança do Laboratório e realizem as
atividades de pesquisa segundo o que está prescrito no documento
Estratégia de Operação do Laboratório;
1.4- Observar as regras e a periodicidade dos procedimentos de sanitização
dos espaços de pesquisa estabelecidos, conforme descritos no
documento Estratégia de Operação do Laboratório;
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1.5- Estabelecer os turnos de operação do laboratório, com equipes de tal
forma que um indivíduo de uma equipe não tenha contato com ninguém
de outra equipe, de modo a preservar o estado funcional do laboratório
em caso de algum indivíduo ser contaminado;
1.5- Verificar que cada indivíduo, antes de iniciar suas atividades, tenha feito
o teste de autodiagnóstico;
1.7- Estabelecer e manter sob sua guarda um sistema de controle de acesso
(eletrônico ou manual) aos espaços que permita o adequado
rastreamento de cada indivíduo que teve acesso ao espaço, indicando
claramente nome do usuário, data, hora de entrada e de saída.

Escala de trabalho
● Turnos de até 6 horas de trabalho com intervalo de descanso e 2 dias sem
atividades no laboratório
Dia

Equipe-1

Equipe-2

Sem uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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12
13
14

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE RISCO

Eu, _____________________________________________________, (nome
completo),
CPF _________ - __, registro na Unifesp ____________, declaro ser membro da
equipe

que

desenvolve

seus

trabalhos

no

laboratório

________________________________, ter lido os documentos Guia de Reabertura
das Atividades Presenciais de Pesquisa; Estratégia de Operação; e Protocolo de
Segurança Sanitária, sendo estes dois últimos específicos do referido laboratório, e
estar de acordo com a realização das minhas atividades em consonância com os
referidos documentos.
Declaro ainda ter ciência dos riscos envolvidos na realização das atividades
presenciais de pesquisa neste período de pandemia, não fazer parte do grupo de risco
associado à covid-19 e estar atuando nas atividades do referido laboratório por livre e
espontânea vontade. Comprometo-me a seguir todos os procedimentos e protocolos de
segurança sanitária, incluindo os dispostos nos documentos descritos acima, realizar
diariamente o procedimento de autodiagnóstico e notificar o Supervisor de Segurança
de meu laboratório caso sinta algum sintoma da covid-19 ou tenha tido contato com
alguém que veio a ser contaminado com ela.
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São José dos Campos, ____ de ___________ de 2020

_______________________________________
Nome completo e assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIDOR IDOSO

Eu, _____________________________________________________, (nome
completo),
CPF _________ - __, registro na Unifesp ____________, declaro ser membro da
equipe

que

desenvolve

seus

trabalhos

no

laboratório

________________________________, ter lido os documentos Guia de Reabertura das
Atividades Presenciais de Pesquisa; Estratégia de Operação; e Protocolo de Segurança
Sanitária, sendo estes dois últimos específicos do referido laboratório, e estar de acordo
com a realização das minhas atividades em consonância com os referidos documentos.
Declaro ainda ter ciência dos riscos envolvidos na realização das atividades
presenciais de pesquisa neste período de pandemia e que, embora faça parte do grupo
de risco associado à covid-19, estarei atuando nas atividades do referido laboratório de

Recomendações e Procedimentos para a Reabertura Segura das Atividades Presenciais de Pesquisa da Unifesp

42

forma voluntária e por livre e espontânea vontade. Comprometo-me a seguir todos os
procedimentos e protocolos de segurança sanitária, incluindo os dispostos nos
documentos descritos acima, realizar diariamente o procedimento de autodiagnóstico
e notificar o Supervisor de Segurança de meu laboratório caso sinta algum sintoma da
covid-19 ou tenha tido contato com alguém que veio a ser contaminado com ela.

São José dos Campos, ____ de ___________ de 2020

_______________________________________
Nome completo e assinatura

EQUIPE DE REABERTURA DO LABORATÓRIO
Informações do Laboratório
Nome do Laboratório:______________________________________________
Localização:_____________________________________________________
Departamento:___________________________________________________
Campus: _______________________________________________________
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Telefone: _______________________________________________________
Equipe de Reabertura
Nome

Registro Funcional
(RF)

Função

E-mail

# Telefone
Celular

Supervisor(a) de
Segurança

Responsável

EQUIPE DO LABORATÓRIO
Informações do Laboratório
Nome do Laboratório:____________________________________________
Localização: ___________________________________________________
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Departamento: _________________________________________________
Campus: ______________________________________________________
Telefone: _____________________________________________________
Equipe de Reabertura
Nome

Registro
Funcional

Função

E-mail

# Telefone
Celular

Equipe (# e
horário)

1; 8:00-12:00

Uso pela Comissão de Segurança e Certificação de Laboratório (CSCL)
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Data

Nome

Assinatura

Aprovação do
Supervisor de
Certificação e
Segurança (SCS)

Aprovação do Chefe
de Departamento
Aprovação do Diretor
da UU
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Apêndice 6 - Placas de orientação - Sugestões
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Apêndice 7 - Autodiagnóstico

Autodiagnóstico da covid-19
Antes de entrar no seu turno de trabalho ou após dele sair, faça o teste de autodiagnóstico. Caso lhe seja
indicado alguns sintomas suspeitos de contaminação, avise o Supervisor de Segurança Sanitária do seu
laboratório e não inicie sua jornada de trabalho. Essa atitude é fundamental para evitar a transmissão do
SARS- CoV-2 a outras pessoas do seu trabalho.

1) Nome: *
2) Registro funcional: *
3) Email *
4) Telefone: *
5) Data e horário:

6) Unidade *
IMar
ISS
EPE
EPM
EFLCH
ICAQF
Eppen
ICT
IC

7) Departamento: *
8) Nome do Laboratório: *
9) Qual a sua idade? *

10) Qual o seu sexo? *
Masculino Feminino

11) Você teve sensação febril nos últimos 14 dias? *
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Sim
Não
Não sei

12) Sua temperatura atual:
13) Você teve tosse nos últimos 14 dias? *
Sim
Não

14) Você teve dor de garganta nos últimos 14 dias? *
Sim
Não

15) Você teve coriza (nariz escorrendo) nos últimos 14 dias? *
Sim
Não

16) Você está com falta de ar (sintoma grave!) *
Sim
Não

17) Você teve diarréia nos últimos 14 dias? *
Sim
Não

18) Você tem sentido menos cheiro nos últimos 14 dias? *
Sim
Não
Talvez

19) Você tem sentido menos gosto nos últimos 14 dias? *
Sim
Não
Talvez

20) Quando iniciou seus sintomas *
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Não tenho sintomas
Ontem;
há 2 dias;
há 3 dias;
há 4 dias;
há 5 dias;
há 6 dias;
há 7 dias;
há 8 dias;
há 9 dias;
há 10 dias;
há 11 dias:
há 12 dias;
há 13 dias;
há 14 dias;
há mais do que 14 dias.

21) Nos últimos 15 dias, você *
com exceção do trabalho, fiquei em casa;
saí para o trabalho
Saí para realizar outras atividades urgentes/essenciais;
saí para encontrar familiares;
saí par encontrar amigos;
fui a um consultório de dentista;
fui a um barbeiro/cabeleireiro;
fui à academia de ginástica.

22) Você̂ teve contato nos últimos 14 dias com alguém que veio a "ficar depois com a covid19”? *
Sim
Não
Não sei
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23) Você foi diagnosticado com a covid-19? *
Não;
Sim, há 14 dias ou a menos do que 14 dias;
Sim, há mais do que 14 dias;

24) Alguém que mora com você̂ foi diagnosticado com a covid-19 nos últimos 14 dias? *
Sim
Não

25) Você̂ tem pressão alta? *
Sim
Não

26) Você̂ tem diabetes? *
Sim
Não

27) Você̂ teve alguns dos problemas de coração abaixo? *
Infarto
Insuficiência cardíaca
Arritmia cardíaca
Nenhum

28) Você tem algum(uns) problema(s) respiratório(s)?
Asma crônica
Fumante crônico (enfisema)
Bronquite crônica
Nenhum

29) Você teve alguns desses problemas imunológicos?*
HIV/AIDS
Câncer
Faz uso de corticoide
Fez transplante de órgão ou medula
Nenhum
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30) Alguém da sua família ou que você tenha contato frequente trabalha em alguma das
funções * abaixo?
Profissional de saúde
Barbeiro
Cabeleireiro ou Manicure
Recolhedor de lixo
Entregador de produtos (delivery)
Motorista de transporte público
Motorista de aplicativo
Mecânico
Nenhum

31) Quantas pessoas moram na sua casa? *
32) Você vem para o trabalho usando que meio de transporte ?
A pé́
Bicicleta
Veículo próprio
Transporte público

33) Você̂ viajou nos últimos 14 dias para outra cidade usando transporte coletivo?
Sim
Não

Resultado do autodiagnóstico
•
•

•

Caso a resposta às perguntas 26, 27, 28 e 29 sejam sim:
o ficar em casa!
Caso a resposta a uma das perguntas seja sim: 23 (sim, há 14 dias ou menos
de):
o procurar assistência médica;
o não trabalhar;
o avisar ao supervisor do laboratório.
Caso a resposta a uma das perguntas 12 (temperatura > 37,5), 13, 16, 22, 23
(sim, há menos de 14 dias) ou 24 seja sim:
o procurar assistência médica e não retornar ao trabalho por pelo menos
14 dias, conforme orientação médica;
o avisar ao supervisor do laboratório.
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•

•

Caso as respostas sejam sim a duas ou mais das perguntas 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19:
o procurar assistência médica e não retornar ao trabalho por pelo menos
14 dias, conforme orientação médica;
o avisar ao supervisor do laboratório.
Caso as respostas a uma das perguntas acima seja sim, associado a uma
resposta sim para as seguintes perguntas: 21 (exceto se ficou em casa), 30
(exceto opção nenhum), 31 (exceto se morar sozinho), 32 (se vier de transporte
público), 33 (sim):
o procurar assistência médica e não retornar ao trabalho por pelo menos
14 dias, conforme orientação médica;
o avisar ao supervisor do laboratório.
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Apêndice 8 - Aplicativos para celular
(Computação)
● Individual – controle de acesso e registro de atividades
● De autodiagnóstico
● Cadastramento dos laboratórios e acompanhamento de certificação
● Controle de entrada no laboratório por meio de leitura de QR-Code
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