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ANEXO Nº JFES-ANE-2021/00060

Vitória, 15 de dezembro de 2021.

Anexo ao documento 

ANEXO À PORTARIA Nº JFES-POR-2021/00090

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DA DA SJES

Embora o cenário de pandemia tenha evoluído positivamente com o desenvolvimento
rápido da vacina, ainda restam incertezas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA, sobre o quadro epidemiológico, especialmente acerca da possibilidade do surgimento de
novas variantes mais virulentas, tendo em vista a existência de elevado número de novos casos
diários no mundo de COVID-19. Contudo, a Agência sinaliza que, além da vacinação e da
testagem em massa da população, faz-se necessário mantermos as medidas não farmacológicas de
distanciamento físico e de uso de máscaras faciais, inclusive pelas pessoas completamente
vacinadas. Por esta razão, o plano de retomada da Seção Judiciária do Espírito Santo-SJES leva em
conta os critérios relacionados abaixo para o risco de contaminação pelo SARS-COV-2, que são:

1) Número de pessoas aglomeradas em espaço fechado;

2) Grau de interação entre as pessoas e compartilhamento de produtos;

3) Impossibilidade de afastamento em espaços abertos;

4) Pessoas assintomáticas/pré-sintomáticas com potencial de transmissão da doença.

A partir desses critérios, as ações de cuidados e higiene para proteger a saúde de todos
que circulam nos prédios da SJES e que deverão ser implementadas durante o período que durar a
pandemia, conforme orientações técnicas de âmbito federal, estadual e municipal vigentes à época.

a) Uso obrigatório de máscara facial;

b) Higienização das mãos;

c) Distanciamento físico durante a jornada de trabalho;
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d) Afastamento de casos suspeitos ou confirmados, atenção aos portadores de
condições especiais de saúde, conforme orientação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da
Seção Judiciária do Espírito Santo;

e) Estabelecimento/intensificação de rotinas de limpeza e desinfecção dos ambientes;

f) Cuidados na ventilação e climatização das áreas internas;

g) Fluxo de circulação nas dependências da SJES;

h) Aferição da temperatura corporal na entrada dos prédios da SJES;

i) Comunicação institucional das ações de prevenção e controle.

1. MÁSCARA FACIAL E PROTETOR FACIAL (FACESHIELD)

O uso de máscara facial de tecido, reutilizável e individual, será obrigatório a todo
público interno e externo nas dependências da Seção Judiciária Federal do Espírito Santo.

O uso de protetores faciais (faceshield) está indicado para o público interno que
realiza atendimento ao jurisdicionado, NÃO substituindo o uso da máscara de tecido. Cumpre
destacar que o protetor facial é de uso e cuidado exclusivo (identificação, armazenamento e
higienização) de seu portador.

O uso de máscara facial cirúrgica descartável será obrigatório, durante toda a jornada
de trabalho, para os profissionais da área da saúde e para a Perícia Médica Oficial, conforme
protocolo interno, por se tratar de local/atividade com maior possibilidade de contato com pessoas
infectadas.

2. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Aumentar a frequência de higienização das mãos de forma rotineira, podendo ser a
lavagem com água e sabão ou utilizando solução alcoólica a 70% na forma gel.

Deverá haver disponibilização de álcool em gel 70% em todas as dependências da
SJES.

Deverá haver dispensadores com sabonete líquido, papel toalha, e lixeiras sem
acionamento manual, minimamente, nos banheiros e próximo aos lavatórios.
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Deverá ser afixado em locais de permanência e passagem de pessoas - entrada dos
prédios, balcões, Salas de Audiências, Varas, Banheiros - panfleto com orientação acerca da
higienização correta das mãos.

3. LIXEIRAS

Para os locais de grande circulação dos prédios – portarias, corredores banheiros -
devem ser utilizadas lixeiras com tampa e acionamento por pedal.

A mesma orientação aplica-se às lixeiras para descarte de luvas e máscaras
descartáveis utilizadas, quando for o caso.

As lixeiras mantidas nas proximidades das estações de trabalho e destinadas
exclusivamente para o descarte de papéis e outros materiais de escritório poderão permanecer
nesses locais.

4. USO DE BEBEDOUROS OU PURIFICADORES DE ÁGUA, GELADEIRAS, MICRO-
ONDAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO

As mãos deverão ser higienizadas antes e após o uso dos equipamentos como
purificadores de água (filtro), geladeira, micro-ondas, sanduicheira, entre outros. Além disso,
deverá ser disponibilizado para o público externo copo descartável para consumo de água.

Os bebedouros de água do tipo coluna, cujo modelo apresenta torneiras por pressão,
com oferta de água direto pela boca, devido ao alto risco de contaminação, deverão ser inutilizados.

5. DISTANCIAMENTO FÍSICO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO

Todos os magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, assim como usuários do
sistema jurisdicional, deverão manter distanciamento físico  em todosde 1,5m (um metro e meio)
os espaços - coletivos de circulação e internos de trabalho, evitando ainda contato pessoal (abraços,
beijos, apertos e mãos) e compartilhamento de pertences.

Rotinas de registro de ponto e horário de almoço deverão ser observadas
criteriosamente pelas empresas colaboradoras a fim de não provocar aglomeração entre os
funcionários terceirizados.

Deve-se assegurar a manutenção do distanciamento físico nos postos e estações de
trabalhos ocupados, podendo haver reorganização do layout ou desativação provisória de alguns.

6. COMPARTILHAMENTO DE PERTENCES
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Evitar o compartilhamento de equipamentos e materiais de escritório, como telefone,
mouse, teclado, grampeadores, etc.

Priorizar o uso de copos e outros utensílios que sejam individuais ou descartáveis.

Deve haver disponibilização, para uso imediato, de álcool em gel a 70% nas
proximidades de equipamentos de uso coletivo, como micro-ondas, impressoras e materiais de
escritório.

7. AFASTAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS, ATENÇÃO AOS
PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, COM PRIORIZAÇÃO DO TRABALHO
REMOTO

Será utilizado o e-mail  para orientações e encaminhamentos, asersau@jfes.jus.br
distância, dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, além de avaliação dos servidores
enquadrados em condição especial pelo TRF2, evitando que esse público dirija-se aos prédios da
SJES.

Ademais, é importante a gestão pela chefia imediata sobre a condição sanitária de
trabalho dos colaboradores que estejam apresentando sintomas compatíveis com a COVID-19,
incentivando ou encaminhando ao atendimento médico remoto.

8. ESTABELECIMENTO/INTENSIFICAÇÃO DE ROTINAS DE LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES

Durante os procedimentos de limpeza, deve-se atentar para a higienização dos locais
em que microrganismos, como o SARS-COV-2, podem estar presentes - chão, superfícies de
móveis, maçanetas, corrimão, interruptores de luz, elevadores.

Para equipamentos eletrônicos, como telefones, computadores e telas, é indicado
seguir as instruções do fabricante para os produtos de limpeza e desinfecção a serem utilizados.
Caso nenhuma orientação do fabricante estiver disponível, considerar o uso de panos específicos
para eletrônicos, umidecidos com álcool líquido 70%.

É sempre importante consultar as instruções do fabricante constante no rótulo do
produto. A maioria dos desinfetantes requer em torno de 10 minutos de contato para inativar
microrganismos, podendo haver variações de acordo às instruções do rótulo.

8.1 Periodicidade da limpeza e desinfecção

Nos locais de atendimento ao público deve ser realizada, no mínimo, limpeza a cada
(03h) três horas - incluindo maçanetas, interruptores, corrimões, botões de elevadores, entre outros
locais de manuseio coletivo e constante - da seguinte forma:
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- Limpeza concorrente a cada três horas.

- Limpeza terminal: antes ou após o expediente, com atenção à necessidade da
limpeza imediata.

As salas de perícias e as de audiências deverão ser submetidas à limpeza e desinfecção
no mínimo a cada turno das atividades realizadas, ou, imediatamente, quando houver necessidade
decorrente, por exemplo, de derramento acidental de produto ou acúmulo de sujidades.

Limpeza concorrente: manutenção da limpeza durante o funcionamento do
estabelecimento. A frequência recomendada é, no mínimo, a cada três horas, ou sempre que for
preciso, incluindo maçanetas, cadeiras, interruptores e corrimãos.

Limpeza terminal: é o processo completo e cuidadoso, uma faxina geral realizada
antes ou após o encerramento das atividades.

Limpeza imediata: deve ser feita no momento da ocorrência para evitar acidentes e
acúmulo de sujidades devido, por exemplo, ao derramento acidental de alguma substância no solo.

8.2 Uso de EPI´s pelos profissionais da limpeza

Todos os equipamentos de proteção individual e vestimentas de segurança devem ser
mantidos - óculos de proteção (durante manipulação dos produtos de limpeza), luvas, calça
comprida, sapato fechado.

As empresas terceirizadas devem orientar e treinar seus colaboradores quanto aos
meios de transmissão e prevenção do SARS-COV-2, inclusive quanto ao uso correto da máscara
facial, higienização das mãos e distanciamento físico.

Devem, também, estabelecer e orientar rotinas e procedimentos de forma clara,
tornando mais efetiva toda cadeia de ações protetivas.

8.3 Plano de limpeza e desinfecção das áreas dos prédios

9. CUIDADOS COM A VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS

Deve-se priorizar a ventilação natural dos espaços, tendo o cuidado de periodicamente
verificar a limpeza do sistema de ar condicionado de acordo com as especificações dos fabricantes.
Sempre que disponível, manter o ar condicionado no modo de renovação de ar do ambiente.

Recomenda-se a permanência de janelas e portas abertas durante o funcionamento do
sistema de refrigeração.
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10. FLUXO DE CIRCULAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SJES

Deverá ser efetuada a sinalização do piso, público com distanciamento de 1,5 metros,
nos locais de formação de fila do público, atentando-se para não obstruir as entradas de setores.

Calçada da Justiça Federal (Ambiente Externo): evitar o bloqueio da porta de acesso.

Fórum (Área Interna): indicação do limite de pessoas por área. A orientação de uma
pessoa a cada 4 m².

Uso das copas nos prédios: considerando que as máscaras são retiradas para
alimentação, deve ser evitar a aglomeração nos momentos das refeições, mantendo sempre um
distanciamento mínimo de 1,5 metros.

Elevadores: çotação máxima de 2 (duas) pessoas por viagem. Devem ser colocadas
placas informativas da nova capacidade máxima permitida. Quando possível, deve-se optar pelo
uso de escadas.

Hall e locais de espera: manter a distância de 1,5 metros entre os jurisdicionados, com
marcação do piso e bloqueio de cadeiras (no caso das longarinas).

11. AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL NA ENTRADA DOS PRÉDIOS DA
SJES

Considerando a Resolução do CNJ Nº 322 de , ratificada pela CONSULTA01/06/2020
- 0004820- 91.2020.2.00.0000 realizada pelo TJRS junto ao CNJ, além de recentes publicações de
protocolos governamentais que tratam do retorno às atividades laborais presenciais, como a
Portaria Conjunta MS/SEPRT Nº 20 DE , para acesso às unidades da SJES será18/06/2020
obrigatória a medição da temperatura corporal de TODOS os ingressantes (usuários internos e
externos).

A medição deverá ocorrer nas portas de entrada dos prédios, cuidando-se para que, em
caso de formação de filas, haja o distanciamento mínimo de 1,5 metros.

Se a temperatura corporal estiver igual ou superior a 37,8ºC, a pessoa não poderá
adentrar nas dependências da SJES, devendo ser sugerido que procure orientação médica externa.

As aferições da temperatura serão realizadas por termômetros infravermelhos
portáteis, sem contato corporal. Os procedimentos de aferição e os cuidados com o termômetro
devem seguir as orientações contidas no manual de instruções do fabricante dos aparelhos.
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Dúvidas sobre o manuseio do termômetro devem ser sanadas com o serviço de
enfermagem -  , (27) 3183-5133 e 99262-9141.sersau@jfes.jus.br

12. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE

As medidas de prevenção da transmissão da COVID-19 serão mais eficazes se todos
seguirem e se apropriarem das informações.

Intranet

Informações por meio da página, com links para tutoriais, e-mails para tirar as dúvidas.

Treinamento institucional quanto ao uso e manuseio dos itens de proteção

Divulgar na intranet de tutoriais elaborados pelos órgãos oficiais de saúde com
orientações sobre a colocação e retirada correta de máscaras, protetores faciais, luvas, dentre outros.

Materiais educativos

Fixar materiais educativos com informações acerca de medidas de prevenção e
controle da COVID-19 em pontos estratégicos, como entradas das Varas, elevadores, balcão de
atendimentos.

Encaminhamento de dúvidas e sugestões

sersau@jfes.jus.br

3183-5133 – 99262-9141 (Enfermaria)

3183-5137 (Odontologia)

3183-5136/5316 (Médicos)

3183-5134 (Serviço social)

3183-5174 (Psicologia)

ANEXO 1
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ORIENTAÇÕES GERAIS (ORDEM DE SERVIÇO 01/2020)

I - O Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) é responsável por prestar orientações a
magistrados e servidores acerca do quadro epidemiológico do vírus COVID-19, e por acompanhar
as respectivas diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde, propondo à Direção do Foro as
medidas necessárias para seu devido cumprimento.

II - O servidor que , independente da gravidade ouapresentar sintomas respiratórios
de ter retornado de viagem ou não, deverá, a princípio, antes de sair para o trabalho, fazer contato
com o Serviço de Saúde (SERSAU/NGP), pelos telefones 3183-5133, 3183-5134, 3183-5136,
3183-5316, ou pelo e-mail sersau@jfes.jus.br, para receber orientações e evitar possível contágio a
outros servidores, caso esteja infectado.

a) São sintomas respiratórios: tosse, espirros, congestionamento nasal, dificuldade
para respirar, dor de garganta, acompanhados ou não de febre, mal estar, dor no corpo.

b) Caberá à equipe médica do Serviço de Saúde (SERSAU/NGP), conforme avaliação
do relato dos sintomas e atendendo às diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde, orientar
quanto a alguma das seguintes possíveis condutas:

- procurar uma unidade de atendimento de saúde e encaminhar atestado médico pelo e-
mail sersau@jfes.jus.br, conforme subitens abaixo;

- permanecer em casa e, preferencialmente, trabalhar remotamente ou, diante de sua
impossibilidade, obter ausência justificada, sendo ambas as situações normatizadas conforme
disposto no item III e seus subitens;

- comparecer ao trabalho normalmente, estando atento para o caso de piora dos
sintomas durante a jornada de trabalho, situação em que deverá se dirigir imediatamente ao Serviço
de Saúde (SERSAU/NGP) para pronto-atendimento, conforme disposto no item V e seus subitens.

c) Caso a orientação seja pelo comparecimento normal ao trabalho, se o tempo
decorrido entre o contato inicial do servidor e o retorno da equipe médica com esta conclusão
causar atraso no horário de chegada do servidor, excepcionalmente, não será necessária a
compensação destas horas e o gestor poderá entrar em contato com o Serviço de Saúde (SERSAU
/NGP) para confirmar esta orientação.

d) Caso o servidor já tenha comparecido a uma unidade de atendimento de saúde,
basta encaminhar o atestado médico obtido neste atendimento para o e-mail sersau@jfes.jus.br, não
sendo necessário telefonar.

e) O atestado médico deverá conter a CID ou o diagnóstico por extenso ou a descrição
do quadro clínico do paciente, bem como o tempo inicialmente sugerido para o afastamento.
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f) O e-mail enviado deverá conter um telefone de contato para retorno das equipes
médica e/ou de enfermagem do Serviço de Saúde (SERSAU/NGP), que acompanharão a evolução
do quadro de saúde do servidor.

g) Caso o servidor tenha retornado de viagem, ao enviar o e-mail com o atestado,
deverá mencionar a procedência e a data de retorno.

h) Sendo concedida licença para tratamento da própria saúde, a equipe médica do
Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) avaliará, ao longo da licença, o tempo necessário de
afastamento levando em consideração as informações do médico assistente, a evolução do quadro
de saúde do servidor, a classificação ou não como caso suspeito de COVID-19 e as diretrizes
atualizadas pelo Ministério da Saúde.

i) O servidor licenciado somente deverá retornar às suas atividades laborativas após o
aval da equipe médica do Serviço de Saúde (SERSAU/NGP).

III - Nos casos de manifestação de sintomas respiratórios nos quais não houver
 - não ensejando, portanto, a concessão de licençacomprometimento da capacidade laborativa

para tratamento da própria saúde -, a equipe médica do Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) poderá,
preventivamente e desde que haja diretrizes atualizadas do Ministério da Saúde neste sentido,
orientar quanto à , para evitar possível contágio, casopermanência do servidor em sua residência
esteja infectado.

a) Durante este afastamento, preferencialmente, o servidor deverá trabalhar
remotamente, em sua residência, sendo o período considerado como de efetivo exercício.

b) A realização pontual de trabalho remoto não se confunde com o regime de
teletrabalho, regido por normatização própria, uma vez que deverá ser instituído com rapidez, para
que não perca seu objeto, e terá duração restrita, estabelecida caso a caso, apenas enquanto houver
sintomas respiratórios com suspeita de risco de contágio, com quadro clínico brando, que não
enseje licença para tratamento da própria saúde.

c) O Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) comunicará imediatamente ao setor de lotação
do servidor e ao Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP) o período recomendado de afastamento, para
que o gestor e o servidor implementem, sempre que possível, a realização de trabalho remoto
durante o tempo recomendado.

d) O servidor afastado somente deverá retornar às suas atividades laborativas após o
aval da equipe médica do Serviço de Saúde (SERSAU/NGP).

e) O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) deverá desenvolver orientações
gerais aos servidores que virem a trabalhar remotamente, com informações como links de acesso
aos sistemas administrativo e judiciário, correio eletrônico e outros, se houver, bem como com
contatos para suporte técnico de TI, caso o servidor tenha dificuldades em operacionalizar os
acessos necessários.
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f) O gestor encaminhará ao servidor as orientações desenvolvidas pelo Núcleo de
Tecnologia da Informação (NTI) sempre que houver indicação de realização de trabalho remoto.

g) A recomendação de afastamento, seja por trabalho remoto ou por ausência
justificada, objeto deste item III, somente ocorrerá quando e enquanto houver indicação do
Ministério da Saúde para tal, como medida preventiva diante de casos clínicos sugestivos de
síndromes virais que não comprometam a capacidade laborativa do servidor.

h) Se, durante o afastamento, o servidor apresentar piora dos sintomas respiratórios,
deverá entrar em contato com o Serviço de Saúde (SERSAU/NGP), pelos telefones e e-mail
indicados no item II, para relatar os sintomas e receber orientações da equipe médica e, ainda, para
que seja verificada a necessidade de concessão de licença para tratamento da própria saúde, o que,
se for o caso, suspenderá o trabalho remoto ou a ausência justificada - situação em que será
observado o disposto no item II e seus subitens.

IV - O servidor que retornar de viagem proveniente de áreas com transmissão local do
vírus COVID-19 e não apresentar sintomas respiratórios poderá ser afastado, preventivamente, pelo
serviço médico. No período sugerido de licença, não deverá comparecer as dependências desta
Seccional sob nenhuma justificativa, sendo, inclusive, recomendável que evite sair de sua
residência de um modo geral. Esse servidor deve, obrigatoriamente, entrar em contato imediato
com o Serviço de Saúde (SERSAU/NGP), pelos telefones e e-mail indicados no item II, no prazo
máximo até o primeiro dia útil após o retorno, para receber orientações.

a) O site do Ministério da Saúde, constantemente atualizado, deverá ser utilizado
como referência para consulta acerca da listagem das áreas com transmissão local do vírus COVID-
19 e o Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) poderá ser contatado para consulta acerca desta listagem,
assim como para esclarecer dúvidas.

b) O afastamento ocorrerá conforme disposto no item III e seus subitens,
preferencialmente com realização de trabalho remoto, cabendo a ausência justificada em caso de
impossibilidade de trabalhar remotamente.

c) Em ambos os casos - trabalho remoto ou ausência justificada - o servidor deverá
comprovar a realização da viagem e a data de retorno encaminhando o respectivo cartão de
embarque para o e-mail sersau@jfes.jus.br.

d) O serviço de Saúde (SERSAU/NGP) comunicará ao setor de lotação do servidor e
ao Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP) acerca do afastamento e encaminhará, em anexo, o
comprovante de viagem.

e) Se, durante o afastamento, o servidor apresentar sintomas respiratórios, deverá
entrar em contato com o Serviço de Saúde (SERSAU/NGP), pelos telefones e e-mail indicados no
item II, para relatar os sintomas e receber orientações da equipe médica e, ainda, para que seja
verificada a necessidade de concessão de licença para tratamento da própria saúde, o que, se for o
caso, suspenderá o trabalho remoto ou a ausência justificada - situação em que será observado o
disposto no item II e seus subitens.
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f) Se o Ministério da Saúde deixar de considerar a viagem a países com transmissão
local do vírus COVID-19 como critério para definição de casos suspeitos, seja por haver
transmissão local disseminada no Brasil ou por outros motivos, o item IV desta Ordem de Serviço
perderá seu objeto, não sendo mais aplicado.

V - O servidor que retornar de viagem proveniente de  áreas sem transmissão local
do vírus COVID-19 e  retornará ao trabalho normalmente.não apresentar sintomas respiratórios

VI - O servidor que apresentar  descritos na letra a do item IIsintomas respiratórios, ,
 deverá se dirigir o quanto antes para pronto-atendimento médico edurante a jornada de trabalho

de enfermagem no Serviço de Saúde (SERSAU/NGP), visando diminuir o tempo de exposição nas
dependências da Seção Judiciária.

a) O servidor terá prioridade no atendimento e, após avaliação de seu quadro de saúde,
receberá as orientações pertinentes.

b) Caso seja concedida licença para tratamento da própria saúde, as atividades de
trabalho daquele dia deverão ser imediatamente encerradas e, preferencialmente, o servidor não
deverá retornar ao setor de trabalho; a Seção de Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) entrará em
contato com o gestor informando do afastamento e solicitará, sempre que possível, que outro
servidor traga os pertences do servidor licenciado até as dependências da SERSAU.

c) O pronto-atendimento seguirá os protocolos de biossegurança, o que inclui,
obrigatoriamente, a utilização de máscara cirúrgica pelo paciente com sintomas respiratórios, a ser
fornecida pela Seção de Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) sempre que for tecnicamente indicado.

d) Em caso de recusa, por parte do servidor, em utilizar a máscara cirúrgica, o
atendimento não terá continuidade e o paciente deverá se dirigir imediatamente a uma unidade de
atendimento de saúde fora das dependências desta Seção Judiciária e, na sequência, seguir o
disposto no item II e seus subitens.

VII - Todas as pessoas que se dirigirem à Seção de Serviço de Saúde (SERSAU
/NGP), para atendimento de saúde ou não, com sintomas respiratórios ou não, deverão
obrigatoriamente utilizar álcool gel, disponível na recepção do setor, para higienização das mãos ao
entrar e ao sair.

VIII - O Núcleo de Obras e Manutenção (NOM) deverá instituir novos protocolos para
as atividades de limpeza nas dependências desta Seção Judiciária, com a orientação técnica da
Seção de Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) quanto às melhores práticas para reduzir os riscos de
contágio, como por exemplo, a maior atenção à higienização frequente de maçanetas e de botões de
acionamento dos elevadores.

IX - Os gestores, ao observarem a ocorrência de sintomas respiratórios em algum de
seus servidores, deverão orientá-lo a buscar atendimento na Seção de Serviço de Saúde (SERSAU
/NGP) ,  desenvolvendo suas atividadesimediatamente não permitindo que permaneça no setor
laborativas sem o aval da equipe de saúde desta Seção Judiciária.
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X - Com relação aos funcionários terceirizados e estagiários, serão aplicadas as
mesmas regras dispostas neste tópico, no que couber.

XI - Os equipamentos de proteção individual (EPI), tais como máscaras e luvas, e
produtos para assepsia, como álcool gel ou líquido, adquiridos pela Seção de Serviço de Saúde
(SERSAU/NGP), destinam-se ao uso exclusivo de sua força de trabalho e dos pacientes em
atendimento, conforme o caso e a indicação técnica, de modo a não comprometer a previsão de
aquisição e de estoque ao longo do Exercício.

XII - A Seção de Serviço de Saúde (SERSAU/NGP) deverá elaborar material
informativo e revisá-lo periodicamente, em parceria com a Núcleo de Comunicação Social e
Relações Públicas (NCS).

a) Deverá haver, também, material informativo específico para o público externo,
orientando como proceder durante o período em que estiver nas dependências do Seção Judiciária.

ANEXO 2

USO DE MÁSCARAS DE TECIDO

O Coronavírus pode ser espalhado por gotículas suspensas no ar quando pessoas
infectadas conversam, tossem ou espirram.

Por essa razão, a importância do uso máscaras faciais, que atuam como barreira física
ao contato com as gotículas contaminadas.

Entretanto, não basta o uso da máscara, é preciso fazê-lo corretamente. Caso contrário,
em vez de nos protegermos, acabamos nos contaminando.

Deve-se atentar aos procedimentos a seguir: manuseio, conservação e higienização de
máscara:

- A máscara deve ser confeccionada preferencialmente em algodão, sendo
recomendável que o produto tenha 3 (três) camadas: uma camada de tecido não impermeável na
parte frontal, tecido respirável no meio e um tecido de algodão na parte em contato com a
superfície do rosto.

- Troque sua máscara após 3 (três) horas de uso, no máximo, ou, a qualquer momento,
sempre que ela estiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para
respirar. JF
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- A máscara não pode ser utilizada úmida. Quando espirrar ou tossir, faça a
higienização das mãos, retire a máscara, higienize novamente as mãos e coloque outra máscara
limpa.

- É importante que, ao sair, você tenha sempre uma máscara reserva limpa e um saco
plástico para armazenar a máscara suja.

Veja como manusear corretamente sua máscara para evitar contaminação:

- Antes de colocar sua máscara, lave bem as mãos.

- Sempre segure e manipule sua máscara pelo elástico e de trás para frente.

- A máscara deve ser do tamanho adequado para seu rosto, pois evitará incômodos e
ajustes contínuos. Não pode ter folgas nas laterais e deve cobrir todo o nariz e queixo.

- Evite ficar tocando na máscara, mas, se o fizer, higienize imediatamente as mãos,
antes e depois.

- Não abaixe a máscara de maneira que fique dobrada sobre o queixo.

- Evite usar maquiagem como base ou batom, para nao sujar a máscara.

- Também não são recomendados acessórios, pois podem agarrar no elástico da
máscara, forçando seu manuseio e facilitando a possibilidade de contaminação. Anéis e alianças
dificultam a correta higienização das mãos.

Obs.: A Administração disponibiliza máscaras para magistrados, servidores, estagiários,
colaboradores e público externo, em caso de acidente/perda. Solicite o suporte de seu gestor ou do
Serviço de Saúde em caso de emergência.

Higienização adequada e correta da máscara facial de tecido, conforme abaixo:

- Após o uso, ela deve ser lavada separadamente de outras roupas, com água corrente e
sabão neutro, e colocada de molho por 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos em uma solução
desinfetante. Se preferir, dilua duas colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água;

- Decorrido o tempo de molho, enxágue bem sua máscara em água corrente para
remover qualquer resíduo de desinfetante. Evite torcê-la com força e, depois de seca, passe com
ferro quente e guarde-a em recipiente limpo e fechado;
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- Sempre ao sair de casa, certifique-se de que você tenha uma quantidade suficiente de
máscaras para todo o período, considerando trajeto e tempo de permanência nos locais. Mantenha o
quantitativo extra guardado em um saco plástico limpo e tenha outro saco plástico para
acondicionar as máscaras usadas separadamente;

- É recomendável que cada pessoa tenha pelo menos 5 (cinco) máscaras, considerando
lavagens, tempo máximo para troca, etc;

Lembre-se: as máscaras são de uso individual, mesmo depois de higienizadas;

Atenção! Mesmo com máscara, manter o distanciamento físico das pessoas.

Referências: ORIENTAÇÕES GERAIS – Máscaras faciais de uso não profissional, ANVISA,
Abril 2020. Disponível em: http://intranetes.sjes.gov.br/documentos/files/default/Documentos
/PubEspacoSaude/A202111/arq20211125131819_ORIENTACOES_PARA_MASCARAS__DE_U
SO_NAO_PROFISSIONAL.-_ANVISA_-08-04-2020.pdf

ANEXO 3

USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS AGENTES DE
SEGURANÇA

Considerando as peculiaridades da função, como maior contato com o público, escolta
de presos e atuação na carceragem, os profissionais de segurança, que atuam no atendimento ao
público, devem utilizar máscaras de tecido e, ter acesso facilitado ao álcool em gel a 70%, durante
qualquer procedimento com risco de contato corporal, como condução de réus em audiências,
atendimento em carceragem, escola.

Para a realização de procedimentos que demandem contato físico, as mãos deverão ser
higienizadas entre a colocação e retirada da máscara facial, devendo a suja ser descartada
imediatamente após o uso.

Nos demais momentos sem contato próximo com usuários, o agente de segurança
poderá permanecer com a mesma máscara cirúrgica por até 4 (quatro) horas, trocando-a, antes, em
caso de sujidade ou umidade.

As máscaras usadas devem ser acondicionadas em saco plástico antes do seu descarte
em um lixo comum ou descartadas diretamente se houver lixeira destinada exclusivamente para
esses itens,

Essa lixeira deverá ser identificada, possuir tampa e acionamento por pedal. JF
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ANEXO 4

GUIA PARA USO DO TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO (INMETRO)

Nesse tipo de instrumento, não é necessária a medição com contato direto com a
pessoa, tornando um método mais seguro de avaliação, pois diminui uma possível contaminação
cruzada entre as pessoas. O equipamento apesar de ser regulamentado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, precisa apresentar o Selo de Conformidade do INMETRO, que é a
comprovação de que passou por ensaios e está dentro dos parâmetros estabelecidos por aquela.
Esse aparelho é mais sensível quando comparado ao de contato. Todavia, se utilizado nas
condições especificadas pela fabricante, indica resultados satisfatórios.

A indicação da temperatura corporal depende do local de medição. Por exemplo, na
testa temos uma indicação de temperatura um pouco maior comparada à superfície exposta do
braço ou da perna, em torno de 0,8 ºC.

Observar as orientações contidas no manual do fabricante, especialmente:

a) As medições devem ser realizadas nas condições ambientais - temperatura e
umidade – especificadas pelo fabricante. Caso a pessoa esteja com sinais de cansaço físico –
sudorese, por exemplo, aguardar alguns minutos antes de aferir.

b) Possíveis erros na leitura podem estar relacionados à atividade física e ingestão de
bebidas e comidas. Dessa forma, recomenda-se não comer ou beber durante a medição ou minutos
antes.

c) Ao fazer a leitura, assegurar de que a lente ou sensor de infravermelho estejam a um
ângulo reto (90°) da superfície do alvo - perpendicular ao alvo.

d) Deve-se selecionar a unidade de medida em graus Celsius (°C).

e) Selecionar a determinação da temperatura do local do corpo humano - "modo corpo"
-, e não “objeto".
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ANEXO 5

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SEÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE E NAS PERÍCIAS ADMINISTRATIVAS

1. ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO ALVO

Atualizar as informações de prevenção da doença e informar sobre as condutas a
serem adotadas no ambiente institucional e nas unidades do serviço de saúde.

a) Utilizar e-mail  para orientações e encaminhamentos, a distância, sersau@jfes.jus.br
dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, além de avaliação dos servidores considerados,
por normativa em vigor no momento, como pertencentes a grupo especial, evitando que esse
público dirija-se aos prédios da SJES. Divulgação institucional da manutenção deste procedimento,
mesmo na ocasião do retorno ao trabalho presencial.

b) Manter visível ao público cartazes com as seguintes informações:

- Higienizar as mãos com álcool gel assim que chegar ao setor;

- Colocar máscara cirúrgica disponível se não tiver outra própria para uso;

- Manter distanciamento social de 1,5 metros das pessoas;

- Não sentar em cadeiras demarcadas;

- Técnica correta de higienização.

2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´s)

Avental ou capote: o profissional de saúde deve avaliar a necessidade de uso a
depender do quadro clínico do paciente (vômitos, diarreia, sangramento, procedimento com
produção de aerossóis etc).

Máscara cirúrgica: deverá ser utilizada durante a permanência dos profissionais de
saúde nas unidades da SERSAU.

Máscara tipo face shield: os profissionais de saúde, sempre que realizarem
procedimentos geradores de aerossóis, deverão utilizar.
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Máscara N95: Os profissionais de saúde, sempre que realizarem procedimentos
geradores de aerossóis, deverão utilizar máscaras N95 ou PFF2 (S).

Óculos ou protetor facial: Os profissionais de saúde, sempre que realizarem
procedimentos geradores de aerossóis, deverão utilizar óculos ou protetor facial.

Luvas: deverão ser utilizadas pelos profissionais de saúde quando houver contato
físico com o paciente, secreções e objetos de uso do paciente, devendo ser trocado e descartado
logo após a finalização do procedimento.

3. DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES E SUPERFÍCIES

A execução da desinfecção poderá ser orientada e ajustada, a qualquer tempo, pelos
profissionais de saúde que atuam na assistência. Destacam-se algumas recomendações relativas à
limpeza e desinfecção:

- Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a
atividade a ser exercida e necessária ao procedimento;

- Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida que pode ser
realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos;

- Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar,
enxaguar e secar. Os desinfetantes com potencial para limpeza de superfícies incluem aqueles à
base de cloro, álcoois, alguns fenóis e iodóforos e o quaternário de amônio;

- Para equipamentos eletrônicos, como telefones e computadores e telas, é indicado
seguir as instruções do fabricante para os produtos de limpeza e desinfecção a serem utilizados.
Caso nenhuma orientação do fabricante estiver disponível, considere o uso de panos específicos
para eletrônicos, umedecidos com álcool líquido 70%;

- A desinfecção e limpeza devem abranger todos os locais, incluindo o chão, as
maçanetas, o corrimão, os interruptores de luz e as superfícies de móveis e equipamentos.

3.1 PROTEÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG´S)

Para os profissionais de limpeza que atuam na Seção de Serviços de Saúde-SERSAU
são obrigatórios os seguintes EPIs:

- Luvas de borracha de material resistente, cano longo ou curto para proteção das
mãos e proteção parcial de antebraços;
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- Máscara cirúrgica (exceto em ambientes em quem estejam desempenhando
atividades com possibilidade de geração de aerossóis. Neste caso deverão utilizar N95 ou PFF2,
óculos de proteção e avental impermeável);

- Botas de material impermeável, com cano alto e de solado antiderrapante;

- Avental impermeável;

- Óculos de proteção.

Os EPIs que não são descartáveis, como óculos, botas e luvas (de borracha), devem passar pelo
processo de limpeza e desinfecção e serem armazenados secos. A periodicidade vai depender do
tipo de procedimento ou atividade.

3.2 LIMPEZA DOS AMBIENTES E SUPERFÍCIES

Os procedimentos de limpeza nas unidades da SERSAU deverão ocorrer da seguinte
forma:

Limpeza concorrente do ambiente: limpar e organizar salas de atendimento de
enfermagem - incluindo mesas, cadeiras, suportes de soro, lavatório, maca dentre outros -,
consultório odontológico e médico - maçanetas, apagadores e portas da recepção, salas, banheiros e
consultórios em uso.

Limpeza terminal: faxina geral da unidade deverá ocorrer 2 (vezes) ao dia. Deve
incluir maçanetas, apagadores e corrimões. Horários: até 11:00 e 19:00 horas;

Limpeza imediata: em caso de sujidade ou contaminação do ambiente, após cada
atendimento, o profissional de limpeza será acionado pela equipe de saúde.

Verificar e trocar, em caso de necessidade, do lixo infectante (saco branco) da sala
de enfermagem e consultórios médico e odontológico (SERSAU). Horários : 15:00 horas;

3.3 PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS

Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro,
alcoóis, alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de amônio. Os vírus são inativados pelo
álcool a 70% e pelo cloro.

4. FLUXO DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA SERSAU NA TRANSIÇÃO
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Os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, além dos servidores pertencentes ao
grupo especial, segundo à normativa vigente, deverão ser incentivados a buscar atendimento
médico por e-mail sersau@jfes.jus.br ou telefone.

Evitar dirigir-se à SERSAU ou às demais instalações da SJES com sintomas gripais.

Os sintomáticos respiratórios devem ser orientados a não comparecer aos prédios da
SJES, e sim a buscar atendimento nas unidades de saúde da rede pública ou, se tiver plano, privada.

4.1 RECEPÇÃO DA SERSAU

a) A recepção da SERSAU deverá observar as seguintes orientações e procedimentos:

- Manter cadeiras afastadas uma das outras - pelo menos 1,5 metros de distância – e,
no caso de longarinas, bloquear assentos de forma intercalada;

- Disponibilização próxima à porta de entrada da SERSAU de máscaras cirúrgicas,
frasco de álcool gel, placa com a técnica de higienização das mãos e lixeira com acionamento por
pedal para o descarte dos lenços na sala de espera;

- Manter visível ao público cartazes com as seguintes informações: "Higienize as
mãos com álcool gel assim que chegar ao setor";

- Coloque a máscara cirúrgica disponível caso não esteja usando a sua própria máscara;

- Mantenha distância mínima de pelo menos 1,5 metros das outras pessoas na
recepção;

- Técnica correta de higienização das mãos.

b) Realizar o acolhimento do paciente o mais rápido possível, reforçando as medidas
de higienização das mãos, uso de máscara e distanciamento;

c) Orientar ao paciente que permaneça sentado nas cadeiras não demarcadas;

d) Para os pacientes sintomáticos respiratórios que estiverem utilizando máscara de
tecido, identificados durante a triagem ou a consulta, deverá ser orientada a troca por máscara
cirúrgica, sendo realizada sob supervisão do profissional de saúde para auxílio nas medidas de
precaução. JF
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e) Os profissionais de saúde que atendem por agendamento de horário (psicologia,
serviço social e odontologia) deverão acompanhar e verificar na recepção a chegada de seus
pacientes agendados e realizar o devido encaminhamento aos seus consultórios, reforçando ainda
todas as orientações de precauções adotadas na chegada ao serviço. Confirmar com antecedência os
comparecimentos e incentivar o cumprimento do horário, evitando atrasos no atendimento e
evitando esperas na recepção.

5. FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA

Deverá observar o Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes
Odontológicos do Conselho Federal de Odontologia e as Recomendações AMIB/CFO para
enfrentamento da Covid-19 na Odontologia.

Agendamento de consulta através dos seguintes meios:

agendaodonto@jfes.jus.br
(27) 99272-8887 - 3183-5137

ANEXO 6

PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS COMUNS

A Seção de Serviços Gerais (SESEG), baseada nas recomendações da área médica
desta Seccional bem como nas ações previstas no Plano de Retomada da SJRJ, definiu as seguintes
medidas a serem adotadas para o retorno das atividades presenciais nas dependências da Justiça
Federal do Espírito Santo, com a máxima redução do risco de exposição do público interno e
externo ao contágio do Novo Coronavírus.

1. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

Intensificar a limpeza das áreas (pisos) com água e sabão ou outro desinfetante, assim
como a limpeza sistemática nas maçanetas, balcões, armários, mesas, poltronas, cadeiras, portas de
vidro, caixas eletrônicos, catracas, cartão de visitante, torneiras, porta papel toalha, porta sabão
líquido, corrimãos, painéis de elevadores, cabine de elevadores, telefones e demais artigos e
equipamentos eletrônicos que possam ser de uso compartilhado e/ou coletivo.

A análise do quantitativo ideal de mão-de-obra terceirizada para as rotinas de limpeza
tem sido recorrente desde o início da pandemia e o quantitativo atual para atender à demanda
decorrente da Resolução nº TRF2-RSP-2021/00038 está sendo atualizado para o retorno às
atividades presenciais em caráter facultativo, conforme disposto na citada resolução. Inclusive, a
contratação em andamento, com previsão de início dos serviços em , define que os 21/06/2021

 - devido à  serão gradativamente implantados depostos de trabalho pandemia coronavírus -
acordo com a demanda da SJES.

JF
E

S
A

N
E

20
21

00
06

0A

Assinado com senha por FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS.
Documento Nº: 3300372-1825 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3300372-1825

Ju
stiça Federal

S
e

ç
ã

o
 Judiciária do Espíri

to
 S

a
n

to715

https://linksiga.trf2.jus.br


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

21

Nas áreas sem a presença de pessoas, os banheiros serão trancados e a limpeza será
efetuada uma vez por semana. Nesses locais além da limpeza, a equipe fará uma vistoria e
verificará se há algum vazamento, bebedouros vazando água, presença de insetos e animais
(baratas, ratos, formigas, cupim, etc.).

Nas áreas com presença de pessoas e sanitários de uso geral, a limpeza é efetuada
diariamente.

2. ORIENTAÇÕES PARA A HIGIENIZAÇÃO E PARA A DESINFECÇÃO DAS
SUPERFÍCIES ESPECÍFICAS

As evidências atuais sugerem que o Novo Coronavírus pode permanecer viável por até
7 dias em determinadas superfícies, dependendo do material. Desta forma, a limpeza de objetos e
superfícies, seguida de desinfecção, são medidas recomendadas para a prevenção da COVID-19 e
de outras doenças respiratórias virais.

É importante ressaltar os seguintes conceitos:

• Limpeza - refere-se à remoção de microrganismos, sujeiras e impurezas das
superfícies. A limpeza não mata os microrganismos, mas, ao removê-los, diminui o número e o
risco de propagação da infecção;

• Desinfecção - refere-se ao uso de produtos químicos para matar microrganismos em
superfícies. Este processo não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove microrganismos,
mas ao matar microrganismos em uma superfície após a limpeza, ele pode reduzir ainda mais o
risco de propagação de infecções.

Dada essa condição sugere-se: reformulação e intensificação das rotinas de limpeza e
higienização do ambiente de trabalho, bem como a revisão dos procedimentos de desinfecção nos
espaços de atendimento ao público e nos equipamentos de uso compartilhado entre o público
interno e externo.

3. INTENSIFICAÇÃO DAS ROTINAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS
AMBIENTES

Estudos mostram que desinfetantes domésticos comuns, incluindo água e sabão ou
uma solução diluída de água sanitária ou alvejante, podem desativar o Novo Coronavírus em
superfícies. Os Coronavírus são vírus envelopados com uma camada protetora de gordura. Os
desinfetantes destroem essa camada e dessa forma atacam facilmente o vírus.

Durante os procedimentos de limpeza, deve-se atentar para a higienização dos locais
onde microrganismos como o SARS-COV-2 podem estar presentes, como chão, superfícies de
móveis, etc. Por isso, a limpeza das instalações da SJES deve incluir maçanetas, interruptores de
luz, corrimãos e botões de elevadores.

JF
E

S
A

N
E

20
21

00
06

0A

Assinado com senha por FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS.
Documento Nº: 3300372-1825 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3300372-1825

Ju
stiça Federal

S
e

ç
ã

o
 Judiciária do Espíri

to
 S

a
n

to716

https://linksiga.trf2.jus.br


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

22

Esses locais específicos devem ser limpos minimamente a cada 3 horas durante o
expediente.

Para equipamentos eletrônicos, como telefones, computadores e telas, é indicado
seguir as instruções do fabricante para os produtos de limpeza e desinfecção a serem utilizados.

Para superfícies, como pisos, banheiros, dentre outros, consulte as instruções do
fabricante constante no rótulo do produto. A maioria dos desinfetantes requer em torno de 10
minutos de contato para inativar microrganismos, podendo haver variações de acordo às instruções
do rótulo.

4. PERIODICIDADE DA LIMPEZA E DA DESINFECÇÃO

Nos locais de atendimento ao público deve ser realizada, minimamente, limpeza a
cada três horas, da seguinte forma: Realizar a limpeza concorrente a cada três horas e a limpeza
terminal após o expediente, com atenção à necessidade da limpeza imediata.

• : Manutenção da limpeza durante o funcionamento doLimpeza concorrente
estabelecimento. A frequência recomendada é, no mínimo, a cada três horas ou sempre que for
preciso, incluindo maçanetas, cadeiras, interruptores e corrimãos, etc;

• : É o processo completo e cuidadoso, uma faxina geral realizadaLimpeza terminal
antes ou após o encerramento das atividades;

• : Deve ser feita no momento da ocorrência, para evitar acidentes eLimpeza imediata
acúmulo de sujidades. Um exemplo é quando há o derramamento acidental de alguma substância
no solo.

5. PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES

a) : é o produto mais indicado para desinfecção de superfícies.Álcool líquido 70%
Sua utilização é recomendada apenas na desinfecção das superfícies fixas e inanimadas, como
objetos e superfícies potencialmente contaminados pelo vírus (maçanetas, corrimãos, mesas, etc).

Deve ser utilizado friccionando com um pano por 20 segundos. Dar preferência a
frasco do tipo spray de aperto simples de 50 ml a 100 ml. Nunca deixar o frasco aberto, pois a
evaporação do álcool do produto reduzirá sua capacidade de limpeza. Esse produto deve ser
armazenado longe de fontes de calor e do sol, em campo limpo, fresco e entre 15ºC e 30ºC de
temperatura.

Como temos observado no mercado o aumento da demanda por produtos contendo
álcool 70%, a ANVISA em sua Nota Técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
(recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e desinfecção de
objetos e superfícies, durante a pandemia da COVID-19) fornece informações sobre outras
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alternativas a serem utilizadas na desinfecção de objetos e superfícies frente ao Sars-Cov-2. As
recomendações abaixo pretendem orientar a utilização de produtos desinfetantes para objetos e
superfícies, como alternativa ao álcool 70%.

 : são capazes de desativar o Novob) Saneantes que podem substituir o álcool 70%
Coronavírus na desinfecção de objetos e superfícies. Mas é importante seguir as instruções de
diluição do produto escolhido, que estão no rótulo. Informações da Anvisa sobre os produtos
saneantes que substituem o álcool 70% na desinfecção de superfícies estão na nota técnica nº 47
/2020, informada abaixo.

b.1) Desinfetantes para uso geral: a listagem dos produtos desinfetantes de uso
doméstico aprovados pela Anvisa para o combate de microrganismos semelhantes ao Novo
Coronavírus está disponível no site da instituição por meio do link:

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/

b.2) Solução diluída de água sanitária: diluir duas colheres e meia de sopa de água
sanitária em 1 litro de água (informação atualizada pela nota técnica nº 47/2020. O resultado é uma
solução de hipoclorito com uma concentração de 0,5%, recomendada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para o combate a COVID-19, atualizada em ). Aplique a solução23/04/2020
imediatamente, pois ela é desativada pela luz. O produto pode manchar alguns materiais. Caso

. Nuncaainda reste parte da solução preparada, esta deve ser armazenada em frasco opaco
misture a solução com outros produtos, pois pode desencadear reações químicas indesejáveis e
perigosas. Não utilizar esses produtos caso o operador tenha alergia aos seus componentes. É
aconselhável o uso de luvas, máscaras e óculos para manuseio seguro dos produtos, pois são
corrosivos à pele, olhos e mucosas.

Na maioria dos casos são necessários 10 minutos de contato para inativar os
microrganismos. É necessário aguardar esse tempo após aplicação do produto para que ele faça
efeito.

Importante ressaltar que, somente devem ser utilizados produtos regularizados pela
ANVISA, observando-se o prazo de validade. A exceção de regularização são os produtos
liberados pela ANVISA mediante a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 350, de 19 de
março de 2020, que definiu critérios e procedimentos para fabricação e venda de produtos para
higienização sem autorização prévia do órgão, motivada pela situação de emergência de saúde
pública internacional provocada pelo Novo Coronavírus.

Ainda assim, esses produtos devem seguir todos os critérios sanitários de qualidade
estabelecidos nas normas já existentes. Importante ressaltar que sempre devem ser seguidas as
orientações constantes no rótulo do produto (diluição, método de aplicação, tempo de contato, etc).

Conforme Nota Técnica nº 47/2020 da ANVISA, segue a relação de produtos
alternativos ao álcool 70% que podem ser utilizados para desinfecção de objetos e superfícies:

• Hipoclorito de sódio a 0,1% (concentração recomendada pela OMS);
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• Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%;

• Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo);

• Iodopovidona (1%);

• Peróxido de hidrogênio 0,5%;

• Ácido peracético 0,5%;

• Quaternários de amônio (ex. cloreto de benzalcônio 0,05%);

• Compostos fenólicos;

• Desinfetantes de uso geral aprovados pela ANVISA.

Observações:

A água sanitária e alvejantes comuns podem ser utilizados diluídos para desinfetar
pisos e outras superfícies. Para obter a concentração recomendada pela OMS, atualizada em 23 de
abril de 2020, de 0,1% de hipoclorito de sódio, recomenda-se a seguinte diluição:

Água sanitária: diluir 2 ½ colheres de sopa de água sanitária / 1L água

Alvejante comum: 2 colheres de sopa de alvejante / 1L água.

6. EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA A
DESINFECAÇÃO DE AMBIENTES EXTERNOS

Os equipamentos apropriados para aplicação dos produtos desinfetantes, conforme
suas características, constam dos rótulos dos produtos devidamente aprovados pela Anvisa ou
Ibama. Tais orientações também podem constar na bula ou Ficha de Segurança (FISPQ).

Devem ser consultadas as recomendações emanadas pelos órgãos de saúde e
ambientais da sua localidade para escolha dos equipamentos mais recomendados para aplicação
dos produtos desinfetantes. Não utilizar veículos que são usados para outros fins, como por
exemplo, os de distribuição de água e outros. JF
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Não se deve usar vassouras para varrição a seco, ar comprimido, lavajatos, pois
podem espalhar material infeccioso através do ar. Se assentos, colchões, travesseiros, lençóis,
cobertores, carpetes, etc, constituídos por materiais permeáveis, estiverem contaminados com
sangue ou fluidos corporais (fezes, vômitos, etc), estes devem ser removidos e descartados pelos
métodos utilizados para material de risco biológico. Alguns assentos, que permitam limpeza e
desinfecção, devem ser isolados e retirados do meio de transporte para a realização do
procedimento em local especializado.

7. ORIENTAÇÕES SOBRE A HIGIENIZAÇÃO E A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
ESPECÍFICAS

Desinfecção de superfícies e objetos frequentemente tocados: interruptores de luz,
maçanetas, corrimãos, mesas, telefones, controle remoto, teclados e outros materiais similares
podem ser desinfectados pela fricção com pano embebido com álcool 70% ou substituto, por 20
segundos.

Desinfecção de eletrônicos: para equipamentos eletrônicos como telefones celulares,
computadores, telas sensíveis ao toque, siga as instruções do fabricante para os produtos de
limpeza e desinfecção a serem utilizados. Os equipamentos (mouse, teclados, etc) devem ser de uso
individual de cada servidor, a fim de evitar contaminação cruzada.

Limpeza e desinfecção de pisos: a limpeza dos pisos deve ser feita com água e sabão
e, posteriormente, a desinfecção com hipoclorito de sódio ou produto próprio para limpeza com
ação desinfetante germicida ou sanitizante reconhecido pela Anvisa.

Lixeiras: Necessidade de disponibilização de lixeira com tampa com dispositivo que
permita a abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como
acionamento automático).

Manter portas abertas: Sempre que possível, manter as portas e janelas abertas,
evitando o toque nas maçanetas e fechaduras.

Retirada de tapetes e carpetes: Sempre que possível, retirar ou evitar o uso de
tapetes e carpetes, facilitando o processo de higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a
limpeza, bem como a sua higienização; ou então aquisição de tapetes sanitizantes para as áreas
externas.

8. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA

- Antes do uso do bebedouro o servidor deverá utilizar álcool gel nas mãos;

- A saída de água do bebedouro também deve ser higienizada com álcool 70%, antes e
após o uso, por cada indivíduo;
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- A fim de impedir qualquer contaminação cruzada dos bebedouros/purificadores,
durante o reabastecimento de copos ou garrafas, não deve haver contato desses objetos pessoais
com a saída d´água dos equipamentos;

- Ao lado de cada bebedouro/purificador deverá existir um cartaz com orientações
sobre o seu manuseio, bem como a higiene das mãos e da bica;

- A parte externa do bebedouro deve ser higienizada com água e sabão; a superfície na
qual o recipiente é posicionado deve ser desinfectado com álcool 70%;

- Disponibilizar copos descartáveis junto aos bebedouros para os visitantes. Esses
copos poderão ser de plástico ou papel, desde que os dispensadores possibilitem que os copos
fiquem totalmente protegidos e que o usuário consiga pegar um copo sem que exista contato
manual com os demais.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS

- Disponibilizar sabonete líquido, toalhas descartáveis e lixeiras com tampa acionada
por pedal, além de  com álcool 70% gel;dispensers

- A limpeza do piso deve ser feita de forma acima descrita, pelo menos três vezes ao
;dia

- A desinfecção de maçanetas, interruptores, torneira, pias, válvulas de descarga, vasos
sanitários e assento dos vasos, deve ser realizada friccionando um pano embebido em álcool 70%,
por 20 segundos ;pelo menos três vezes ao dia

- As portas dos sanitários, quando não estão sendo utilizadas, devem ser mantidas
abertas para beneficiar a ventilação.

10. ORIENTAÇÕES AOS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA

Os profissionais da limpeza deverão estar devidamente paramentados, durante suas
atividades, com uniforme próprio e os EPI´s indicados (como, por exemplo, botas, luvas de
borracha, máscaras,  ou óculos de proteção), devendo estes equipamentos de proteçãoface shields
ser fornecidos em quantidade e tamanhos adequados, de acordo com as exigências determinadas
para cada tipo de atividade.

Os EPI´s devem ser compatíveis com os produtos desinfetantes em uso. EPI´s
adicionais podem ser necessários com base nos produtos desinfetantes usados devido ao risco de
respingos. Devem ser removidos com cuidado para evitar a contaminação do usuário e da área
circundante. As luvas devem ser removidas após a desinfecção.
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A equipe de desinfecção deve relatar imediatamente violações no EPI (por exemplo,
rasgo nas luvas) ou qualquer exposição potencial ao supervisor.

Os utensílios de limpeza (panos, baldes, vassouras e etc) precisam ser
descontaminados após o uso.

Os panos e os outros itens de limpeza, ao serem lavados no local determinado para
isso:  que o funcionário use avental impermeável, que após o uso seráé imprescindível
descontaminado também, caso não seja descartável.

É importante informar à equipe de limpeza os locais de possível contaminação
por vírus:

No ambiente de circulação das pessoas com sintomas gripais, estarão nos painéis
de elevadores, cadeiras, cortinas, tapetes, estofados, nas maçanetas das portas, torneiras, banheiros,
vasos sanitários (a pessoa doente elimina o vírus também nas fezes e urina);

Nas estações de trabalho os vírus estarão nos teclados, mesas, monitor de
computadores, copos e utensílios antes de serem lavados, pequenos objetos como grampeadores e
canetas, telefones, superfícies das mesas, nos objetos que mudam de mãos (atenção com a
manipulação de malotes).

11. DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%

Desde o início da pandemia foram instalados na SJES dispensers com álcool 70% gel
em todos os pontos de acesso ao prédio sede e nos cartórios, na entrada e no balcão de atendimento.

12. ESTAÇÕES DE TRABALHO

Cadeiras, mesas, telefones, teclados computadores e outros equipamentos precisam ser
higienizados com pano e desinfetante regularmente (a contaminação de superfícies é uma das
principais formas de transmissão de covid-19).

FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS 
Juiz Federal Diretor do Foro 

Seção Judiciária do Espírito Santo
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