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APRESENTAÇÃO

No mês de fevereiro de 2020, a Reitoria da Universidade Federal do Rio de

Janeiro instituiu o Grupo de Trabalho Multidisciplinar para planejar ações contra a

chegada da epidemia do novo coronavírus. Ainda na segunda semana deste

mês, um primeiro boletim sobre a nova doença respiratória foi publicado.

O Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia causada pelo

novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, publicado em março de 2020, possui como finalidades “descrever as

medidas adotadas para garantir o funcionamento de procedimentos e de

processos importantes para a instituição e o enfrentamento da crise”.

O documento define ações que visam: i) avaliar e definir rotinas a serem

adotadas; ii) desenvolver orientação, diagnóstico e tratamento de possíveis casos

da doença, através da produção de material de orientação e Realização de

exames de RT-PCR nos profissionais das unidades de saúde; iii) criar grupo de

pesquisa para elaborar projetos que proporcionem um maior entendimento de

aspectos epidemiológico, clínico, virológico e sociológico.

Em março de 2020, a Direção Adjunta de Pesquisa do NUPEM convidou

docentes para formação de um grupo multidisciplinar que definiria orientações

para realização de atividades relacionadas à pesquisa nas dependências do

instituto. As orientações deste protocolo não eliminam o risco de contágio pela

COVID-19, mas indicam boas práticas de procedimentos de segurança e de

condutas na realização de atividades de pesquisa, apoio técnico de campo e

laboratório no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM/UFRJ.
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Orienta-se aos coordenadores de laboratórios integrados de pesquisa e

laboratórios integrados de apoio técnico-científico do NUPEM, identificar todas as

atividades essenciais e não essenciais durante o período de prevenção à COVID-

19. Caberá à coordenação dos laboratórios a orientação quanto à redução ou

suspensão de atividades não essenciais. Usuários pertencentes a grupos de risco

não devem frequentar presencialmente o NUPEM.

Todas as atividades essenciais deverão ser de conhecimento de coordenadores e

de comum acordo entre os pesquisadores usuários. Cabe ao coordenador

informar aos pesquisadores as recomendações de biossegurança contidas neste

documento. Além disso, todas as atividades essenciais desenvolvidas em

laboratórios de pesquisa durante o período de prevenção a COVID-19 devem ser

comunicadas à Direção Adjunta de Pesquisa (direcaodepesquisa@nupem.ufrj.br),

indicando a periodicidade e número de usuários

Todas as atividades devem ser desenvolvidas respeitando-se as orientações

contidas neste documento, que estão alinhadas às orientações emitidas pela

Reitoria da UFRJ e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

ORIENTAÇÕES GERAIS
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• Evite transportes coletivos em horários de pico.
• Evite o contato direto com outras pessoas durante o 

trajeto.
• Evite receber entregas, exceto relacionadas às 

atividades essenciais.

• Organize escala de uso para manutenção de 
distanciamento de 2m em sua mobilidade nas áreas 
comuns do NUPEM.

• Indique, na entrada dos laboratórios de pesquisa, o 
uso obrigatório de máscara facial. 

• Deixe POPs expostos em local visível.
• Evite circulação desnecessária e execute somente o 

essencial no NUPEM. 

• Comunique imediatamente sintomas de síndrome 
gripal ou manifestações de sinais cutâneos, caso 
tenha contato com pessoas suspeitas ou infectadas 
pela COVID-19.

• Caso ocorra alguma das situações do item anterior, 
respeite o período mínimo de 14 dias de quarentena e 
só retorne às atividades na ausência de sintomas. 
Procure orientação médica.

Mobilidade, Transporte e Comunicação



• O uso de máscara facial é obrigatório nas 
dependências do NUPEM.

• Evite permanecer sozinho no laboratório.
• Evite o contato direto com outras pessoas no interior 

dos laboratórios.
• Ao entrar em qualquer dependência realize 

higienização das mãos, conforme POP.

• A capacidade máxima de uso dos laboratórios deve 
permitir o distanciamento individual mínimo de 2m.

• Mantenha portas e janelas abertas sempre que 
possível.

• Utilize Equipamentos de Proteção Individual e 
vestimenta adequada, como: jaleco, calça comprida, 
calçado fechado, luvas, óculos de proteção ou face 
shield. Mantenha cabelos presos, remova a barba e 
os adornos.

• Evite o uso de celular dentro do laboratório. Caso 
seja imprescindível, não retire a máscara facial.

• Antes de sair, higienize as mãos conforme POP 
disponibilizado.

• Evite compartilhar equipamentos. Priorize cobrir com 
proteção plástica as superfícies de contato sempre 
que possível. Higienize as superfícies antes e após o 
uso.

• Ao sair de dependências, realizar a higienização de 
objetos e superfícies com álcool 70% (chaves, 
maçaneta, micropipetas, material de uso e bancadas).

• Cuidado ao limpar equipamentos elétricos, 
eletrônicos ou energizados com água/ sabão ou 
álcool 70%. Podem ser danificados ou provocar 
incêndio. Utilize álcool isopropílico 100% quando os 
equipamentos estiverem com tomada sem contato 
com a rede elétrica.

Atividades no Laboratório



Alimentação

• Sempre que possível, trabalhe em turnos que não 
seja necessária a alimentação.

• Realize higienização das mãos, como indicado no 
POP, e respeite o distanciamento pessoal mínimo.

• Não utilize bebedouros comuns, não compartilhe 
garrafas ou copos.

• Procure se alimentar em locais amplos e arejados. 

Chegada ao domicílio

• Ao chegar ao domicilio residencial, lave 
imediatamente as mãos e retire a máscara; em 
seguida passe álcool em gel a 70%. Tire as roupas e 
as coloque para lavar com os devidos cuidados. 
Tome banho.

• Atenção na retirada da máscara para que não 
aconteça contaminação. Higienize objetos pessoais 
como: chaves, celular, óculos, dentre outros.

• Lave todas as roupas utilizadas (incluindo jaleco e 
máscara), separadamente, utilizando água e sabão.



Transporte e Atividades de Campo

• Carros de passeio e utilitários leves devem 
trafegar com até duas pessoas. Veículos 
maiores, como doblô ou spin, podem trafegar 
com até quatro usuários, incluído o motorista.

• Em coletivos, como vans e ônibus deve ser 
mantida a regra de ocupação de 50% ou 
distanciamento individual de 2m.

• Todos os ocupantes devem utilizar o protetor 
facial ou máscara de tecido, durante o trajeto

• Manter as janelas sempre abertas quando 
possível. Em caso de chuva, usar o ar-
condicionado em modo de renovação de ar.

• Durante deslocamentos, evitar interação ou 
conversas, bem como excesso de 
movimentação e contato com as partes 
internas do veículo.

• Realizar a higienização completa das 
superfícies duras e macias, seguida da 
desinfecção por fricção antes de iniciar o 
percurso e a cada troca de motorista.

• Cada veículo deve possuir um kit de limpeza, 
contendo pano, álcool 70% e desinfetante. Não 
deixe o kit dentro do carro quando não houver 
passageiros.

• Em campo, utilize equipamentos e rotinas de 
prevenção como máscara, calçado fechado, 
luvas, óculos de proteção, bem como o 
distanciamento pessoal adequado.

• Ao retornar, lave imediatamente todas as 
roupas utilizadas na atividade separadamente, 
utilizando água e sabão.



Saiba Mais

Cartilha COVID-19
https://www.dropbox.com/s/cxgn6tuzwyx42jo/Cartilha%20COVID-
19.pdf?dl=0

Coronavirus Covid-19 Global Cases by Johns Hopkins: 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ 
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

De olho na Covid-19
https://www.dropbox.com/s/zxro8i4k5ctb4th/De%20olho%20na%20COVI
D-19_vol.1_%20FINAL_20-06-2020_ISBN_FINALL.pdf?dl=0

Fundo COPPETEC de Apoio ao Diagnóstico Molecular do COVID-19 no 
Município de Macaé e Região
https://covidnupem.macae.ufrj.br/

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro: Instituto 
Nupem, da UFRJ, avança em testes para diagnóstico de Covid-19 em 
Macaé
http://www.faperj.br/?id=3991.2.2

Ministério da Saúde
https://coronavirus.saude.gov.br/

Organização Mundial da Saúde:
https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/

Plano de Biossegurança do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ em 
decorrência da pandemia de COVID-19
http://www.ccsdecania.ufrj.br/docs/diversos/emUso/diversos_20200729p
lanoBiossegurancaCcsUfrjDecorrenciaPandemiaCovid19_20200729_plan
oDeBiossegurancaCcsufrjPandemiaCovid19.pdf 

Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 
https://coronavirus.ufrj.br/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/Plano-de-
Continge%CC%82ncia1.pdf



Protocolo Operacional Padrão



Protocolo Operacional Padrão


