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APRESENTAÇÃO
No final de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o

surto da doença (COVID-19) causada pelo novo coronavírus constituía uma Emergência de

Saúde Pública de Importância Internacional e, posteriormente, em 11 de março de 2020,

caracterizou a COVID-19 como uma pandemia (OPAS, 2020). Dentre os países da América do

Sul, o Brasil declarou que a transmissão pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) passou a ser

considerada comunitária em todo o território nacional em 20 de março de 2020 (Guia de

Vigilância Epidemiológica, 3ª versão, Ministério da Saúde). Considerando o panorama da

situação epidemiológica nacional, várias instituições de ensino suspenderam suas aulas

presenciais, em meados de março, de modo a minimizar a propagação do vírus. No caso da

UNILA, tal suspensão se deu em 17 de março de 2020, conforme Portaria 96/2020, (sendo

sua manutenção avaliada pelo Comitê Institucional de Enfrentamento do COVID-19),

quando a grande maioria das atividades acadêmicas e administrativas passaram a ser

realizadas remotamente. Desde então, a Universidade tem participado de diversas ações

voltadas ao combate da COVID-19 na região de Foz do Iguaçu. Diante de um cenário

complexo e que exige medidas em conjunto da comunidade acadêmica, a Secretaria de

Apoio Científico e Tecnológico (SACT), o Departamento de Laboratórios de Ensino

(DELABEN) e a Divisão de Apoio Logístico aos Laboratórios (DALL) têm apoiado várias

ações da UNILA no combate à Covid-19.

O presente documento vem sendo construído com intuito de subsidiar as

recomendações e medidas de biossegurança a serem adotadas pela UNILA visando a

PREVENÇÃO e MITIGAÇÃO da transmissão do vírus SARS-CoV-2, causador da doença

conhecida como COVID-19, quando do retorno das atividades presenciais nas dependências

físicas da Universidade, em especial, nos laboratórios de ensino e pesquisa. As

recomendações aqui presentes levam em consideração àquelas sugeridas por diversas

agências e órgãos de saúde, assim como instituições nacionais e internacionais, tais como:

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),

Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC), outras Universidades Federais

brasileiras, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a

Organização Mundial da Saúde (OMS), entre outras (as quais podem ser consultadas nas

referências, ao final deste documento).

Uma vez que há constante atualização de informações relacionadas ao SARS-CoV-2,

assim como à COVID-19, devido a crescente publicação de estudos científicos relativos aos

temas, as medidas de biossegurança aqui apresentadas poderão ser atualizadas e/ou

revistas, conforme novas evidências científicas sejam apresentadas e consolidadas, sempre

com intuito de prevenir e minimizar a propagação/transmissão do novo coronavírus,

protegendo assim não somente a comunidade universitária, mas também toda a população

em geral.

2



SOBRE A COVID-19
A Covid-19 é uma doença causada por infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2),

declarada como pandemia em março de 2020 e que pode manifestar quadros

assintomáticos, infecções leves ou problemas respiratórios graves. Por ser uma doença até

então desconhecida, as ações para enfrentamento requerem muito cuidado e atenção e

visam principalmente o distanciamento social e etiqueta respiratória.

Até o momento, o que se sabe é que o vírus se instala principalmente no trato

respiratório da pessoa infectada e sua transmissão pode ocorrer pelo ar ou de pessoa para

pessoa por meio das gotículas expelidas pelo doente (tosse, espirro, catarro ou pela própria

fala), em até 2 metros de distância. Além disso, o contágio pode ocorrer através do contato

com objetos ou superfícies contaminadas e através do contato físico com pessoa

contaminada, ao apertar a mão por exemplo.

Período de incubação e principais sintomas:

O período de incubação do novo coronavírus (intervalo de tempo entre a infecção e o

aparecimento dos sinais clínicos, ou seja, dos primeiros sintomas) varia de 1 a 14 dias.

Segundo o CDC, a OPAS e o Ministério da Saúde, dentre os principais sintomas da

COVID-19, estão:

• febre (temperatura > 37,8ºC) ou

calafrios;

• falta de ar ou dificuldade de respirar;

• dor de garganta; • fadiga;

• dor de cabeça; • erupção cutânea na pele;

• diarreia; • náusea ou vômito;

• dor muscular; • perda de paladar ou de olfato;

• congestão nasal ou coriza; •  tosse.

É importante ressaltar que, conforme disposto no Manual Sobre Biossegurança Para

Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19 (FIOCRUZ, 2020), os sintomas podem variar

entre leves e graves, sendo que muitos apresentam características inespecíficas, uma vez
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que também se evidenciam em outras doenças (como no caso da dengue, por exemplo); por

outro lado, alguns sinais clínicos e sintomas parecem ser mais específicos à COVID-19, como

a perda de olfato e paladar (1/3 dos infectados apresentam). Vale lembrar que a maioria das

pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar.

Ainda segundo o referido manual e outros órgãos/organizações (OPAS; MS; CDC; etc),

esses sintomas e sinais podem aparecer de forma isolada ou em conjunto, não sendo

incomum a manifestação de apenas alguns deles. Alguns, no entanto, são indicativos de

progressão para a forma mais grave da doença, sendo necessária a procura de atendimento

médico imediato, como, por exemplo, persistência e aumento da febre e/ou da tosse,

aumento da frequência respiratória, falta de ar, dor no peito ao respirar, acordar com falta

de ar, confusão mental, ou presença de cor azulada na face e/ou nos lábios (indicativo de

falta de oxigênio).

Considerando que ainda não se tem conhecimento sobre a durabilidade da

imunidade conferida às pessoas que já tiveram a Covid-191, ou pelas vacinas utilizadas até

agora, as medidas de precaução descritas aqui devem ser seguidas por todas as pessoas que

frequentam a Universidade, inclusive aquelas que já tiveram a doença, uma vez que tais

orientações visam a proteção da saúde de todos usuários.

1 CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html); FIOCRUZ
(http://www.epsjv. fiocruz.br/sites/default/files/manual_reabertura.pd); OPAS
(https://www.paho.org/bra/index
.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875#perguntas);
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MEDIDAS DE PRECAUÇÃO
O retorno das atividades laborais e acadêmicas nas dependências dos laboratórios de

ensino e de pesquisa da UNILA, requer que medidas de proteção individuais e coletivas

sejam adotadas visando a diminuição de possível contaminação com o vírus SARS-CoV-2.

Dessa forma, algumas medidas precisam ser levadas em consideração, como o uso de

Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC), limpeza e desinfecção dos

espaços, higiene pessoal, distanciamento físico, assim como atenção às medidas dispostas

em cartazes educativos fixados pela Universidade e o respeito às normas estabelecidas.

Nesse contexto, é importante que todos usuários (alunos, professores, TAEs,

terceirizados e visitantes) sigam as recomendações e orientações dos setores da

Universidade, tanto em relação às medidas de cunho individual, quanto às de aspecto

coletivo. Uma vez que, até o presente momento, a cobertura vacinal ainda é pequena na

cidade de Foz do Iguaçu, e não há medicamento antiviral disponível para prevenir ou tratar

a COVID-19, as principais recomendações2 visando a prevenção da referida doença estão

relacionadas à adoção de medidas que sejam complementares entre si, com objetivo de

minimizar a transmissão do vírus. As normas descritas abaixo serão implementadas em

todos os laboratórios, de ensino e pesquisa da UNILA (unidades do JU, Almada e PTI), sendo

feitas as devidas orientações das regras para o seu cumprimento.

Dentre as principais medidas a serem seguidas nas dependências dos laboratórios,

estão as medidas (de proteção) individuais e coletivas, bem como as atribuições e

responsabilidades específicas para técnicos, discentes e docentes:

➱Medidas individuais:

A. Lavar as mãos com água e sabão, até a altura dos punhos, antes e após a

aula prática ou qualquer outra atividade*;

a. alternativamente, pode-se higienizar as mãos com álcool etílico 70%

°INPM*.

B. Utilizar obrigatoriamente máscara de forma correta em todos os

ambientes da Universidade, e, independente de apresentar algum sintoma ou

não;

C. Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e

espirros: cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar (ou utilizar

lenço descartável e, após tossir/espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos);

D. Respeitar o distanciamento físico de pelo menos 1,5m (um metro e meio)

entre você e outra pessoa;

E. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;

F. Evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres,

2 Organização Mundial da Saúde (OMS); Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS);
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Ministério da Educação (MEC); Centro de Controle de Doenças
(CDC) dos Estados Unidos; Ministério da Saúde (MS), entre outros (consultar referências).
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materiais de escritórios, livros e afins;

G. Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis

e relógios;

H. Higienizar com frequência objetos que são utilizados frequentemente;

I. Evitar cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos;

J. Seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária nacional ou local;

* Atenção: essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente

público (ambientes de trabalho, estudo, instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura

de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado (interruptores de

luz, maçanetas, teclados, etc).

NOTA: as máscaras não-profissionais (de tecido), não são consideradas

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física,

em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas e têm sido

amplamente recomendadas.3

Mais informações sobre máscaras, seu uso correto, proteção e como fabricar sua
própria máscara, estão disponíveis em:

FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz:

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde:

Ministério da Saúde:

CDC - Centro de Controles de Doenças:

Prefeitura de Foz do Iguaçu (molde de máscara de tecido, não-profissional):

Porta da UNILA:
(https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/informes-dpvs/uso-de-mascara)

➱Medidas Coletivas:

I. Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada, com medida de

distanciamento social;

II. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do

3 Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos; Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ); Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), entre outras (consultar referências para mais detalhes).
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ambiente;

III. Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à

Covid-19;

IV. Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos

de uso individual;

V. Considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de

risco;

VI. Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a

realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro

presencial, optar por ambientes bem ventilados; e

NOTA: deve-se dar preferência para a circulação natural do ar, deixando as janelas e

portas abertas e evitando o uso de ar-condicionado nos espaços, sempre que possível.

Atribuições e Responsabilidades:
Considerando as normas de boas práticas de segurança na utilização dos

laboratórios de ensino e pesquisa, associadas às orientações gerais para a diminuição da

transmissão do vírus SARS-CoV-2, a Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico, juntamente

com o Departamento de Laboratórios de Ensino e a Divisão de Apoio Logístico aos

Laboratórios, estabeleceram normas a serem seguidas por todos usuários dos laboratórios

da UNILA, as quais estão especificadas abaixo:

1. Cabe aos TÉCNICOS:
1.1. A higienização frequente das mãos com água e sabonete/sabão, antes e após o

início de qualquer atividade. Na impossibilidade de tal recurso, usar álcool
70% °INPM (de preferência, em gel);

1.2. O uso obrigatório de máscara facial, preferencialmente tipo NR95 ou PFF2,
que não deve ser compartilhada, cobrindo boca e nariz, durante todo o
período que o servidor estiver envolvido com sua atividade profissional,
assim como a máscara tipo Face Shield Bold (Obs: A máscara facial pode ser

reutilizada enquanto mantiver sua integridade estrutural e funcional, caso
não apresente sujeira aparente, danos ou não cause dificuldade para respirar,
conforme nota técnica 02/2020 da ANVISA);

1.3. O uso obrigatório de EPI, adequados a atividade desempenhada, como luvas,
óculos de proteção e jalecos durante todo o período que o servidor estiver
envolvido com sua atividade profissional;
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1.4. A disponibilização de pontos de higienização das mãos com água e sabão ou
por álcool 70% em pontos estratégicos nos laboratórios (ex.: pias, balanças,
bancadas);

1.5. Identificar, no chão ou parede, a distância mínima de 1,5m, garantindo assim
o distanciamento físico nos laboratórios e nos locais em que haja
possibilidade de aglomerações e/ou filas (ex.: no corredor de entrada dos
laboratórios);

1.6. Estabelecer um intervalo entre as aulas e/ou atividades de pesquisa, de no
mínimo 1h para higienização das bancadas, e aplicação de luz UV-C, quando
for o caso (ver Art 36. § 2°, IN Sact 01/2019);

1.7. Viabilizar primordialmente as aulas e atividades de pesquisa previamente
agendadas e a higienização após o término de cada atividade, principalmente
as coletivas (anexo II);

1.8. Priorizar a execução de trabalhos individuais (considerar a recomendação de
evitar trabalhar sozinho, e fora das horas de trabalho convencionais nos
laboratórios que possuam riscos ocupacionais). Na impossibilidade destes, as
atividades deverão ser executadas com equipe reduzida, garantindo uso de
máscara obrigatório e distanciamento físico de 1,5 m entre as pessoas (bem
como as medidas de biossegurança exigidas pelos órgãos de saúde);

1.9. Estabelecer, sempre que possível, horários diferenciados entre as turmas dos
diferentes laboratórios a fim de evitar aglomerações no início e no término
das aulas práticas.

1.10. Orientação dos usuários das medidas sanitárias e as alterações de fluxos
adotados em cada espaço/laboratório.

2. Cabe aos DISCENTES:
2.1. O uso dos equipamentos de proteção individuais adequados à atividade a ser

desempenhada, tais como máscaras, luvas, óculos e jalecos, devidamente

identificados com nome. (Obs: os EPIs não deverão ser compartilhados), os

laboratórios dispõem de alguns EPIs para uso nos espaços, os quais serão

disponibilizados conforme a atividade de aula prática realizada (grau de

proteção necessário). Caso a UNILA entenda pela impossibilidade de

distribuição dos EPIs, os discentes deverão providenciar os materiais;

2.2. Seguir as orientações abaixo quanto ao uso das máscaras não-profissionais

(de tecido):

2.2.1. Manter a máscara cobrindo boca e nariz;
2.2.2. Trocar a máscara a cada duas horas ou sempre que estiver

umedecida ou com sujidade aparente;
2.2.3. Guardar a máscara suja em recipiente apropriado;
2.2.4. Remover a máscara usando a técnica apropriada, ou seja, não

tocando na frente, removendo-a pelas alças/elásticos ou pela parte
de trás;
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2.2.5. Não colocar a máscara no pescoço, queixo e/ou acima do nariz;
2.2.6. Não tocar na máscara após sua colocação. Se tocar, deve executar

imediatamente a higiene das mãos;
2.2.7. Não compartilhar sua máscara, ainda que esteja lavada.

2.3. Aplicar a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, protegendo a boca e nariz

com lenço, preferencialmente descartável. Na impossibilidade de ser usado o

lenço, proteger a face junto à dobra do cotovelo;

2.4. Guardar as bolsas e demais pertences em local apropriado: nos armários do

hall de entrada dos laboratórios ou de acordo com os locais estabelecidos para

cada espaço (identificados como guarda-volume);

2.5. Respeitar a divisão em grupos/duplas estabelecida pelo docente responsável,

bem como a utilização do espaço determinado, evitando troca de

grupos/duplas para diminuir o contato entre os usuários e possibilitar a

rastreabilidade de possíveis casos positivos;

2.6. Manter sempre a distância de 1,5m entre outra pessoa dentro dos laboratórios

e seguir todas as informações de segurança disponibilizadas e exigidas pelos

órgãos de saúde;

2.7. Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão frequentemente,

principalmente antes e após as atividades laboratoriais. Na impossibilidade

de tal recurso, usar álcool etílico em 70% °INPM, preferencialmente em gel.

2.8. Cumprir as medidas sanitárias e as alterações de fluxos adotados em cada

espaço/laboratório, conforme orientação institucional específica.

3. Cabe aos DOCENTES:
3.1. O uso obrigatório de máscara facial, preferencialmente NR95 ou PFF2, que

não deve ser compartilhada, cobrindo boca e nariz, durante todo o período
que o servidor estiver envolvido com sua atividade profissional. A máscara
facial pode ser reutilizada enquanto mantiver sua integridade estrutural e
funcional, caso não esteja úmida, com sujeira aparente, danificada ou não
cause dificuldade para respirar, conforme nota técnica 02/2020 da ANVISA;

3.2. O uso obrigatório de EPI, adequados a atividade desempenhada, como luvas,
óculos de proteção e jalecos durante todo o período que o servidor estiver
envolvido com sua atividade profissional;

3.3. Distribuir os discentes matriculados na sua disciplina em grupos e/ou duplas
aulas práticas estabelecendo grupos e/ou duplas fixas, que deverão seguir o
cronograma de aulas práticas evitando troca de grupos/duplas para diminuir
o contato entre os usuários e possibilitar a rastreabilidade de possíveis casos
positivos, e assim possibilitar um isolamento eficaz da comunidade
acadêmica.
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3.4. Realizar levantamento das aulas experimentais e cronograma prévio
conforme o anexo III da IN06/2020 PROGRAD que deve ser enviado com
antecedência de 48 horas para o e-mail institucional da SACT. O uso do espaço
de laboratório para outras atividades também deverá ser solicitado
apresentando a demanda por meio dos e-mails institucionais da SACT.

3.5. No caso de laboratórios em que a gestão é compartilhada entre a SACT e o
coordenador a demanda deverá ser controlada pelo coordenador do
espaço/laboratório considerando as medidas de prevenção sanitárias.

3.6. Os docentes coordenadores de espaços de laboratórios deverão solicitar à
SACT os insumos e alterações de infraestrutura caso essas ainda não tenham
sido implementadas.

4. No interior dos laboratórios é vedado:
4.1. Exceder a capacidade total de pessoas estabelecidas como segura para cada

espaço (ver item “Capacidade de Atendimento”);

4.2. A utilização dos laboratórios de ensino e espaços sob gestão da Sact para aulas

exclusivamente teóricas (ou outras atividades que possam ser realizadas por

videoconferência), e/ou que podem ser realizadas em salas de aulas comuns;

4.3. O acesso e/ou permanência nos laboratórios sem máscaras de proteção ou

utilizando a máscara de forma inadequada;

4.4. A permanência de crianças dentro dos laboratórios de ensino, uma vez que

muitos espaços são considerados locais insalubres e, portanto, fator de risco

adicional às crianças. Reiteramos que nos laboratórios devem permanecer,

durante as aulas apenas, os discentes e o docente responsável (assim como o

técnico, quando indispensável);

4.5. A permanência de discentes ou docentes que não tenham realizado a reserva

de utilização previamente, ou seja, fora do horário previsto para a aula

prática;

4.6. A permanência de discente ou docente que tenha finalizado a aula do

respectivo dia e horário para o qual tenha sido liberado;

5. Quanto aos laboratórios de pesquisa:
5.1. Não é permitida a permanência de discentes desacompanhados nos

laboratórios sem a autorização expressa de seu orientador e/ou supervisor,

conforme Art. 32, § 2º, Título VII, da Instrução Normativa 01/2019 (SACT), a

qual dispõe que: “a presença de discente desacompanhado somente será
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autorizada para fins de estudo e iniciação científica, mediante autorização por

escrito do responsável do laboratório ou do docente orientador”.

5.1.1. Considerando os riscos existentes e inerentes a muitos laboratórios

(ergonômicos, biológicos e químicos, em especial) e, visando a

segurança de todos da comunidade acadêmica, recomendamos

fortemente que os discentes não realizem atividades sozinhos nos

laboratórios, principalmente aqueles que apresentam riscos.

5.2. Recomenda-se que os docentes responsáveis por laboratórios relacionados a

atividades de pesquisa orientem seus usuários sobre as regras de utilização

do espaço antes do retorno às atividades presenciais;

5.3. Como a dinâmica dos laboratórios de pesquisa se diferenciam dos

laboratórios de ensino de graduação, sendo atividades e execução mais

autônoma, cabe ao usuário do espaço de laboratório de pesquisa a assinatura

do termo de ciência sanitária (ANEXO).

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO

Considerando as medidas de biossegurança a serem adotadas e as diferenças na

infraestrutura dos laboratórios (espaço/tamanho, quantidade de bancadas, equipamentos,

etc), a capacidade de atendimento foi definida para cada local nas diferentes unidades da

Unila (ver tabelas abaixo), de modo a atender às limitações e particularidades de cada

espaço e visando a segurança e saúde de todos usuários. Tais medidas poderão ser revistas

e/ou modificadas conforme o panorama da pandemia na cidade de Foz do Iguaçu e região.

Cabe mencionar que consideramos critérios além da metragem por espaço, justamente por

serem espaços sus generis, foram verificados os equipamentos e o tipo de atividade

normalmente desenvolvida nos espaços, sendo que a capacidade foi direcionada após

adequação dos laboratórios, por meio de medição, Capacidade de atendimento por unidade:

1. UNIDADE JD. UNIVERSITÁRIO

Bloco de
Laboratórios de Ensino Estrutura geral

N° total de alunos
por turma prática

Lab Multidisciplinar N° 1
3 bancadas amplas e livres;

encanamento de gás; (aprox 100m²
lab 01)

até 10 alunos *
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Lab Multidisciplinar N° 2
(Sala de Preparo)

sem bancadas livre; pias, balanças
de pesagem, autoclaves,

geladeiras, etc; (aprox 67m²)
até 3 pessoas

Lab Multidisciplinar N° 3 Bancadas com microscópios
(aprox 100m²)

até 14 alunos **

Lab Multidisciplinar N° 4
2 bancadas livres; cabine de

biosseg.; centrífugas; balanças, etc
(aprox 85m²)

até 04 alunos *

Lab Multidisciplinar N° 5
Mesas livres;

peças/modelos anatomia humana;
(aprox 123m²)

até 14 alunos *

Lab Multidisciplinar N° 8 3 bancadas amplas e livres;
encanamento de gás; (aprox 96m²

até 12 alunos*

Lab Multidisciplinar N° 09 Sala de coleções até 02 pessoas

Lab Multidisciplinar N° 10
Bancadas com Microscópios e

Lupas intercalados; (aprox 74m²) até 08 alunos **

------
Labs de Pesquisa localizados ao final do Bloco:

Laboratório de Absorção
Atômica - ABS (L015) Salas menores com bancadas até 2 alunos/sala

Laboratório de Biogeografia
(L016)

Mesas e computadores (aprox
18,20 m²) até 3 alunos

Laboratório de Ciências
Médicas (L017)

Salas menores com bancadas e
equipamentos (aprox 87,49 m²) até 2 alunos/sala

* no máximo duplas, nas práticas de química, bioquímica e afins;
** um aluno por microscópio ou lupa (uso individual);

Bloco do Ginásio
Laboratórios de Ensino Estrutura geral N° total de alunos

por turma prática

Lab G109
2 bancadas amplas e livres;
Simulador cardiopulmonar

Harvey; e Laparoscopia
até 12 alunos

Lab G111 Manequins e peças para práticas
de Habilidades

até 15 alunos

Lab G114 4 Mesas livres até 8 alunos

Lab G207 e G209
“Corredores de controle”
simulação; computadores até 3 pessoas

Lab G208 Simulação Avançada
até 3 alunos/

simulação
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Lab G210 Consultórios e simulação
avançada

até 2 pessoas/sala

Lab G211 4 Salas para debriefing (“tutorias”) até 6 alunos/sala

Prédio Central
(curso de cinema, etc)

Estrutura geral N° total de alunos
por turma prática

Sala C201 Empréstimo/guarda de
equipamentos de áudio e vídeo

Máximo 02 pessoas

Sala C202-1*
Laboratório de montagem (25

ilhas, 5 bancadas grandes, mesa
professor)

Máximo 13 alunos

Sala C202-2 Ilha de Edição Avançada (1 ilha, 1
bancada) Máximo 02 alunos

Sala C202-3
Ilha de Edição Avançada (1 ilha, 1

bancada) Máximo 02 alunos

Sala C202-4
Ilha de Edição Avançada (1 ilha, 1

bancada) Máximo 02 alunos

Sala C202-5 Laboratório de mini-projeção Máximo 13 alunos

*1 aluno por ilha, intercalando ilhas na bancada

Bloco do Ginásio
(Laboratórios de Pesquisa)

Estrutura geral N° total de alunos
por período

Lab G002 - Coleções Científica
Coleção Seca – Coleção Úmida

Armários e mesas com
computadores Até 6 alunos

Lab G004 - Biotecnologia
Aplicada à Saúde Bancadas e equipamentos Até 6 alunos

Lab 005/006 - Biodiversidade -
Zoologia, Botânica e Ecologia Bancadas livres Até 10 alunos

Lab G008 - Sala de preparo
Multiusuária Bancada e equipamentos Até 4 alunos

Lab G009 - Bioquímica e
Microbiologia Bancadas e equipamentos Até 8 alunos

Lab G010 - Fisiologia e
Biologia do Desenvolvimento

Bancadas e equipamentos Até 6 alunos

Lab G011 - Ensino e Pesquisa
em Biotecnologia Ambiental Bancadas e equipamentos Até 10 alunos
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2. UNIDADE ALMADA e JU (salas que atendem o curso de Música)

Almada
(curso de música)

Estrutura geral N° total de alunos
por sala

Salas de prática (2, 3, 4, 5, 6, 8,
206 e 207) Um piano, cadeiras, armário Até 2 alunos

Salas de teoria (007 e 106)
Cadeiras, carteiras, quadro, piano

e armário Até 8 alunos

Sala de prática de conjunto
(205)

Cadeiras, teclados, bateria, quadro
e armário.

Até 12 alunos

Sala de Percussão
Instrumentos de percussão em

geral, cadeiras e quadro. Até 10 alunos

Sala 203 (JU) Cadeiras, Piano e tablados. Até 30 alunos

Sala 217 - 01  (JU) Cadeira e mesa Até 1 aluno

Sala 217 - 02 (JU) Cadeiras, mesa e armários Até 2 alunos

Sala 217 - 03 (JU) Carteiras, mesas, mesa de som,
computadores. Até 8 alunos

Sala 217 - 04 (JU)
Cadeiras, estantes, microfones e

cabos Até 6 alunos

3. UNIDADE PTI (PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU)

Abaixo segue a relação dos laboratórios localizados no PTI com as suas respectivas

capacidades de uso, após consulta feita aos técnicos.

Bloco 07 - Espaço 03 Estrutura geral N° total de alunos
por turma prática

Lab. Multidisciplinar de
Química 1 - Sala N° 1

3 bancadas centrais – Medida de
cada Bancada – 1,37cm até 6 alunos

Lab. Multidisciplinar de
Química 2 - Sala N° 3

3 bancadas centrais – Medida de
cada Bancada – 1,37cm até 6 alunos

Lab. Multidisciplinar de Física
1 - Sala N° 2 3 bancadas centrais até 6 alunos
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Bloco 07 - Espaço 01 Estrutura geral N° total de alunos
por turma prática

Lab. Multidisciplinar de Física
2 - Sala N° 1 2 bancadas centrais até 5 alunos

Lab. de Geomática - Sala N° 2 1 bancada central até 6 alunos

Lab. Multidisciplinar de
Tecnologia - Sala N° 3 1 bancada central até 6 alunos

LATEC - SETOR SUL Estrutura geral N° total de alunos
por turma prática

Laboratório de Eletrônica Bancadas laterais até 6 alunos

Lab. Usinagem e Marcenaria
Sala de Solda

Equipamentos e bancadas laterais
--->

até 5 alunos;
1 aluno

X-X-X X-X-X X-X-X

Lab. Mecânica de Solos: Equipamentos e bancadas laterais

Lab. 1:
Lab. 2:

--->
--->

até 03 alunos;
até 04 alunos.

Sala Agregado: ---> até 2 alunos

Sala Inflamáveis: ---> 1 aluno

Lab. Ensaios Materiais: ---> até 6 alunos

Sala de Dosagem: ---> até 3 alunos

Câmara Seca: ---> 1 aluno

Câmara Úmida: ---> até 2 alunos

Câmara Climatizada: ---> até 2 alunos

Lab. de Pavimentos: Equipamentos e bancadas laterais até 05 alunos

Sala de Ligantes: ---> até 03 alunos;

Salt Spray: ---> 1 aluno

Lab. Preparo: ---> 1 aluno

Lab. Caracterização: ---> até 02 alunos.

Barrageiros -
Plantas Didáticas: Estrutura geral N° total de alunos

por espaço
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Lab. de Sistemas Elétricos Equipamentos* 1 aluno por
equipamento

Lab. de Biocombustíveis Equipamentos* 1 aluno por
equipamento

*Obs: em ambos espaços o USO requer agendamento PRÉVIO via SIPAC.

Laboratório Enedina Alves
Marques (LEAM) Estrutura geral N° total de alunos

por turma prática

Lab. de cromatografia Equipamentos e bancadas laterais até 2 usuários

Lab. microscopia eletrônica
de varredura Equipamentos e bancadas laterais até 2 usuários

Lab. de Limnologia Equipamentos e bancadas laterais até 3 alunos

Sala de preparo Equipamentos e bancadas laterais até 2 usuários

Lab. de Biologia molecular Equipamentos e bancadas laterais até 3 usuários

Lab. ecologia da paisagem Equipamentos e bancadas laterais até 3 usuários

Lab. Métodos Ópticos de
Análise

Equipamentos e bancadas laterais até 2 usuários

Espectrometria Infravermelha equipamento até 1 usuário

Sala seca / sala úmida Estantes e coleção até 1 usuário

BLOCO 15 Estrutura geral N° total de alunos
por turma prática

Lab. Ciências Físicas Equipamentos e bancadas laterais até 2 usuários

Lab. Síntese e Caracterização
de Materiais

Equipamentos e bancadas laterais até 3 usuários
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PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS
Para mitigar a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus nos espaços

geridos pela SACT/DELABEN/DALL, algumas adaptações na infraestrutura são necessárias,

como a instalação de estruturas para a descontaminação e higienização dos servidores e

acadêmicos, bem como dos espaços e materiais, sempre que necessário. Além disso, os

procedimentos para atendimento às aulas, atividades de pesquisa e demais atividades

acadêmicas, serão atualizados e adequados/adaptados ao protocolo sugerido pelo MEC

visando diminuir o potencial de contaminação nas dependências da UNILA. Em virtude das

diferenças existentes entre os espaços, especialmente em relação aos equipamentos,

infraestrutura física e as atividades realizadas por cada setor, alguns protocolos serão

elaborados de acordo com a necessidade e particularidades de cada área, com objetivo de

garantir a correta higienização dos equipamentos e também o zelo pela guarda, limpeza e

conservação do patrimônio.

Ressaltamos que a organização dos espaços para as atividades presenciais adota

diferentes medidas e estratégias de segurança, as quais são complementares entre si, para

promover a segurança de todos usuários. É importante destacar que a adoção de uma

medida em específico, não dispensa a realização e fiscalização das outras normas e

procedimentos de biossegurança aqui estabelecidos, bem como os dispostos na Instrução

Normativa N° 01/2019 da SACT.

1. Em caso de sintomas da COVID-19:
Conforme orientações recebidas até o presente momento (fevereiro de 2021) pelo

Departamento de Atendimento à Saúde da UNILA, os usuários (servidores, discentes ou
colaboradores) que relatarem sintomas da COVID-19 deverão ser orientados a:

1.1. entrar em contato com o “Plantão Coronavírus” da Prefeitura

Municipal de Foz do Iguaçu, pelos telefones: (45) 3521 - 1800 (telefone

ou whatsapp) e o número 0800 - 645 5655 (ligação gratuita);

1.2. não frequentar o espaço da universidade se apresentar sintomas que

podem ser indicativos da COVID-19;

1.3. Servidor e colaboradores terceirizados: seguir os fluxos e protocolos

instituídos pelo DPVS.

1.4. Discente: seguir os fluxos e protocolos estabelecidos pelo DEAS.

2. Horários e prioridades de atendimento - laboratórios de ensino:
Embora a IN 01/2019 SACT, Art. 8º, estabelece que os laboratórios de ensino da

UNILA estarão disponíveis para uso de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22h40min. O

atendimento enquanto durar a pandemia de Covid-19 ocorrerá em período menor, em
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razão da necessidade de limpeza dos ambientes entre os horários de aulas. Além disso, aos

sábados o atendimento só ocorrerá mediante agendamento, considerando o cenário em

relação à pandemia da Covid-19 e as condições de atendimento institucional (número de

servidores, escala de equipe de limpeza etc.).

Na impossibilidade de atendimento de todas as demandas presenciais no momento

de reabertura, seja em virtude da quantidade de turmas práticas, da quantidade de

servidores disponíveis para o trabalho presencial, da logística necessária para atender as

atividades com segurança adequada (higienização dos espaços e materiais), assim como os

demais fatores que possam interferir na definição de uma escala de atendimento visando

garantir a saúde de todos, serão sugeridas como prioridades de atendimento às seguintes

atividades:

Graduação:
a. Aulas práticas e empréstimo/ reserva de equipamentos para disciplinas dos

últimos anos dos cursos;
b. Aulas práticas e reserva/ empréstimo de equipamentos de disciplinas teórico

práticas, que tenham sido desmembradas durante o PEE (Período Especial
Emergencial), conforme inciso IV, § 1°, art. 8° da Resolução COSUEN, n° 5/2020
(e na ausência de disciplinas ofertadas a veteranos, serão consideradas as
ofertadas aos calouros);

c. Atividades práticas, empréstimo e reserva de equipamentos relacionadas aos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC);

d. Aulas práticas de disciplinas, ou empréstimos de equipamentos para
atividades de disciplinas que são “pré-requisitos chave” para outras na grade
curricular, de modo que sua não realização geraria mais prejuízos;

Pós-Graduação:
e. Experimentos em fase de conclusão;

f. Experimentos de dissertações em andamento, cujo não atendimento

prejudicará a pesquisa;

Todas as aulas práticas, incluindo as noturnas e/ou aos sábados, deverão ser

previamente agendadas, com a SACT/DELABEN/DALL, para a devida programação e

logística do setor.

Proposta de horários para limpeza dos espaços de laboratórios
GRADUAÇÃO:

Primeiro horário 08:00 até 09:40

Intervalo de 1h para limpeza e organização da próxima aula

Segundo horário 10:40 até 12:20

12:20 às 13:20 = laboratório fechado para limpeza e desinfecção completa
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Terceiro horário 13:20 até 15:00

Intervalo de 1h para limpeza e organização da próxima aula

Quarto horário 16:00 até 17:40

17:40 às 18:40 = laboratório fechado para limpeza e desinfecção completa

Quinto horário 18:40 até 20:20

limpeza

* a proposta poderá ser revista e alterada pelo setor conforme necessidade.

Atenção: Somente serão atendidos duas aulas (dois laboratórios) em cada horário
para que possam ser feitas as limpezas para as próximas aulas. A quantidade de aulas que
serão atendidas dependem da quantidade de servidores disponíveis.

Fornecimento de EPIs:

Como de costume, os laboratórios dispõem de alguns EPIs (óculos de proteção,

luvas, entre outros) para uso nos espaços, os quais serão disponibilizados conforme a

atividade de aula prática realizada (grau de proteção necessário). Para além disso, o

DELABEN, DALL e a SACT estão efetuando esforços para adquirir máscaras de proteção e

demais EPI´s para discentes que irão utilizar os laboratórios. Finalizados os processos de

aquisição, o setor avaliará a possibilidade de distribuição, considerando a

disponibilidade/ quantidade e necessidade apresentadas, além de outros aspectos.

Lembrete: para o cumprimento das medidas de segurança, será exigida a
utilização de máscaras de proteção dentro das dependências de todos os
laboratórios da Universidade (sendo aceitas as máscaras não-profissionais/de tecido).

Observação: ademais, a gestão solicitará aos setores pertinentes todas as adequações de

infraestrutura que se fizerem necessárias para garantia da segurança de todos os usuários.

2. Limpeza e desinfecção:
Seguindo a recomendação dos órgãos competentes, a limpeza e desinfecção dos

ambientes será feita no final de cada aula prática ou no intervalo de duas em duas horas

para o caso de atividades autorizadas de pesquisa, iniciação científica ou qualquer outra

atividade de natureza acadêmica (Ver anexo II).

A limpeza do chão deverá ser feita com hipoclorito de sódio diluído em água na
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concentração de 0,1 %4 (água sanitária: diluir 2 1⁄2 colheres de sopa de água sanitária / 1L

água) e será efetuada pela equipe de limpeza. A desinfecção das bancadas, equipamentos e

vidrarias será efetuada pela equipe de servidores técnicos de laboratório, responsáveis pelo

local com álcool 70% °INPM (álcool etílico 70% (°INPM) ou álcool isopropílico 70%

(°INPM)).

Como ferramenta adicional para desinfecção, serão utilizadas lâmpadas UV-C

(germicidas). Os laboratórios serão fechados para esterilização por luz UV após o término

de cada aula e, em seguida, será feita a limpeza e desinfecção das bancadas e materiais

utilizados. Ademais, os laboratórios serão fechados ao público para limpeza mais completa,

incluindo a desinfecção dos pisos e demais superfícies em horários fixados.

O intervalo entre aulas práticas que ocorrerão no mesmo local/espaço deverá ser de,

no mínimo, uma (01) hora para que haja tempo hábil para a limpeza e desinfecção dos

espaços.

Portanto, os procedimentos de limpeza a serem realizados são:

Após cada aula prática (antes da entrada da turma seguinte):

1. Luz UV-C, por 20 min;

2. Retirada do material utilizado para limpeza e esterilização;

3. Limpeza das bancadas e/ou equipamentos utilizados com álcool 70%;

Ao final de cada turno (período da manhã e ao final do período da tarde):
1. Luz UV-C, por 20 min;

2. Retirada do material utilizado para limpeza e esterilização;

3. Limpeza das bancadas e/ou equipamentos utilizados com álcool 70% e

limpeza do chão/piso com solução de hipoclorito de sódio a concentração de

1%.

Para uso das lâmpadas com radiação ultravioleta (UV-C; germicidas), a

recomendação é: ligar as lâmpadas por 20 minutos APÓS o término de cada aula prática,

certificando-se primeiramente de que o local está vazio e com janelas fechadas. A sala

deverá estar trancada, para garantir a segurança de todos. Após esse período, dar-se-á a

continuidade da limpeza com álcool 70% e/ou hipoclorito de sódio. Com a desinfecção por

luz UV, é imprescindível que se tomem todos os cuidados pertinentes para seu uso seguro e

eficaz, e que essa seja considerada uma ferramenta adicional às anteriores, uma vez que a

referida radiação tem limitações de eficácia em certas condições, como: sombreamento,

superfícies com sujeiras, biofilmes, entre outros. Para maiores detalhes sobre o uso das

lâmpadas UV-C germicidas, consultar o POP 099 - Luz UV-C COVID 19

NOTA: até a data (05/02/21), a ANVISA, por meio de sua NOTA TÉCNICA Nº

4 NOTA TÉCNICA N° 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA e também conforme
recomendação da OMS (Water, sanitation, hygiene, and waste management for SARS-CoV-2, the virus that
causes COVID-19).
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82/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA5, de 11 de agosto de 2020:

a) “não recomenda o uso de equipamentos com tecnologias baseadas em
UV para desinfecção de ambientes públicos e hospitalares como única
alternativa”, e também alerta que

b) “a radiação UV pode causar efeitos agudos dérmicos e oculares, além de
efeitos crônicos afetando o DNA de tecidos biológicos com potencial de
carcinogênese.”

Por fim, a agência recomenda que:
c) “sejam seguidas as orientações e protocolos de segurança emitidos por

associações de produtores de lâmpadas UV para desinfecção quanto
aos perigos de manipulação e uso de lâmpadas emissoras de UV, a fim
de mitigar os riscos do uso desta tecnologia”.

Em se tratando dos equipamentos utilizados pelos usuários dos cursos de música e

cinema, após devolvidos, eles ficarão em isolamento por um prazo mínimo de 72 horas,

para então serem higienizados e emprestados novamente. Conforme apontado pelo curso

de Cinema e Audiovisual, a organização de um cronograma semanal de empréstimos pode

ser adotado pelos usuários e técnicos responsáveis. Como sugestão de cronograma, as

retiradas de equipamentos seriam feitas às segundas e terças, e as devoluções às quintas,

concluindo-se o isolamento dos equipamentos no final de semana, com higienização e

liberação para novo empréstimo na segunda-feira.

3. Acesso aos laboratórios:
O acesso aos laboratórios deverá ser restrito aos servidores em horário de trabalho e

aos discentes em dias e horários de aula ou atividade autorizada de pesquisa. Não será

permitida aglomeração de usuários dentro do saguão/corredores internos do Bloco ou

demais espaços/salas. Dessa forma, os alunos deverão esperar do lado externo do bloco de

laboratórios, sendo sua entrada autorizada somente na hora da aula/atividade de pesquisa,

quando for o caso.

4. Realização das aulas práticas:
Para realização das aulas as turmas deverão estar divididas conforme a capacidade

máxima considerada segura para cada espaço (ver item “Capacidade de Atendimento dos

Laboratórios de Ensino” para mais detalhes). Cada aluno deverá estar paramentado com

todos os EPIs (conforme exigência pelo referido espaço/laboratório) e sentar-se na

banqueta/cadeira indicada observando-se a distância mínima de 1,5 metros. Será solicitado

que:

● os alunos sentem-se sempre no mesmo local da referida sala, laboratório ou aula,

5 NOTA TÉCNICA Nº 82/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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para que o uso de equipamentos ou espaço seja de maneira mais individual possível;

● as duplas (ou grupos) de aulas práticas sejam as mesmas no decorrer daquela

disciplina;

Além de diminuir o compartilhamento de objetos que possam estar contaminados,

tais medidas também poderão facilitar um possível rastreamento de contatos em casos de

suspeita ou COVID-19 positivo. Ao final das atividades os alunos e professores deverão

descartar máscaras e luvas nos locais indicados e lavar as mãos dentro do próprio

laboratório (quando possível) antes de retirar-se do espaço.

Adequações de infraestrutura e fluxos constitucionais para garantir
segurança sanitária

Com o retorno às atividades presenciais, medidas devem ser tomadas para

identificar e minimizar o risco de exposição de todos os envolvidos. Nesse sentido, e

considerando normas de boas práticas e segurança, algumas adequações e/ou adaptações

na infraestrutura dos laboratórios estão em planejamento e outras já foram implantadas

nos laboratórios sob gestão do DALL/DELABEN/SACT e estão descritas a seguir (aquelas

particulares a cada área/setor estão elencadas mais abaixo).

Aspectos comuns a todos os espaços

1. No retorno às atividades presenciais, antes do início das atividades serão repassadas
orientações sanitárias e sobre as alterações de fluxos institucionais para todos os
usuários de laboratórios de graduação geridos pela SACT/DELABEN/DALL, essa
orientação será realizada por servidor conforme Proposta de capacitação .

2. Haverá à disposição sabonete/sabão próximos às pias, para a lavagem das mãos com
água e sabão, e lenços de papel;

3. Estará à disposição frascos/dispensadores com álcool etílico 70% °INPM (em gel ou
líquido) em todos os espaços ou, na sua indisponibilidade, álcool glicerinado 80%
°GL;

4. Haverá marcação com fitas adesivas, no piso e/ou bancadas, que evidenciem a
distância física a ser respeitada (mínima de 1,5 m), entre os alunos durante a aula
prática ou em locais em que haja possibilidade de aglomerações e/ou filas (ex.:
corredor de entrada dos laboratórios no PTI);

5. Teremos a identificação de “espaços de trabalho” nas bancadas para que os alunos
sentem-se sempre nos mesmos lugares ao longo das aulas;

5.1. identificar equipamentos de uso individual sempre que possível
(microscópios, estereomicroscópios, computadores, máquinas fotográficas,
câmeras filmadoras, instrumentos musicais, etc) para que seu uso seja o mais
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pessoal possível;

6. Todos os espaços possuem material educativo sobre medidas de biossegurança e
proteção à comunidade acadêmica, como cartazes indicando o uso correto de
máscaras, lavagem correta das mãos com água e sabão, utilização de álcool etílico
70% °INPM, etiqueta respiratória, e demais medidas contidas neste documento (ver
Anexo I);

7. A limpeza dos aparelhos de ar condicionados será realizada de acordo com o PMOC –
Plano de Operação, Manutenção e Controle. Recomendando-se ainda, o aumento de
frequência de inspeções de manutenção, para verificação da necessidade de
substituição de filtros e higienização dos equipamentos; *

* Em comunicação recente com a Coordenadoria de Infraestrutura (COINFRA) da
UNILA, esta informou que o contrato de manutenção dos aparelhos de
ar-condicionado encontra-se vigente e as manutenções estão sendo realizadas de
acordo com as recomendações dos Órgãos de Saúde. Obs: o contrato refere-se ao
campus do JU e Almada. A limpeza dos aparelhos no campus PTI é de
responsabilidade da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu.

8. As regras de utilização dos laboratórios estarão em local visível, preferencialmente
na entrada dos laboratórios;

9. Será realizado registro do controle de acesso/utilização dos laboratórios, evitando
aglomeração;

10. Será mantido o uso escalonado dos laboratórios e de setores externos, evitando
aglomerações e obedecendo o distanciamento social e demais orientações de
segurança;

Particularidades de cada área/setor
Dentre as adequações na infraestrutura específicas para cada área/setor (além das

descritas acima), considerando suas particularidades e dinâmica de atendimento, os
servidores do DELABEN elaboraram um plano de atuação e alterações que estão em
constante verificação, tanto de atualização de informações quanto de viabilidade de
execução e implantação (visto que muitas das adequações ainda não foram finalizadas em
virtude do recebimento e confecção de materiais):

Unidade - Almada:

Identificação dos instrumentos musicais (considerar o uso individual caso
necessário) e implementar um  controle/registro de uso diferenciado;

* Se possível: montar uma estrutura pequena, de aproximadamente 4 ou 5 m², na
Sala 107 (guarda de instrumentos) como “sala de esterilização” dos materiais antes
e/ou após o uso;

Unidade JU - Bloco de Laboratórios:
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* Se possível: montar uma estrutura pequena, de aproximadamente 4 ou 5 m², no
Lab 07 como “local de esterilização” para itens antes e/ou após o uso. Adequações
necessárias: lâmpadas UV no teto, nas paredes laterais e varal retrátil (modular) de
parede (para colocar/pendurar os EPIs para esterilização);

Além desse, foi identificado no Lab G111 um espaço de aproximadamente 4 m² para
deixar os simuladores após limpeza.

Será reforçada a necessidade de agendamento prévio para uso de equipamentos e/ou
materiais fora do horário de aula prática, sendo também imprescindível o registro e
controle de uso;

*tais reservas serão para os usos prioritários, como trabalhos de TCC ou outra
atividade em que a estrutura dos laboratórios de ensino são indispensáveis.

Unidade JU – Prédio Central:

Instalação de exaustores centrífugos de ar;

Identificação das estações de trabalho (computadores e acessórios) e

controle/registro de uso;

Instalação de chapa de acrílico entre as ilhas de edição da sala C202-1;

Unidade PTI :

Instalação de chapa de acrílico entre as grades nos laboratórios multifuncional de
química 1 e 2 localizados no BLOCO 7 – PTI;

Instalação de chapa de acrílico entre as balanças de todos os laboratórios;

Instalação de chapas de acrílico no laboratório de eletrônica do LATEC entre os
equipamentos;

Instalação de chapas de acrílicos nos equipamentos do Laboratório de Sistemas
Elétricos do Barrageiros;

Instalação de exaustores centrífugos em fibra PRFV e PP proporcionando alta
resistência a intempéries, agentes químicos e agressivos em todos os laboratórios do
Bloco 7 e no LATEC;

Limpeza dos ar condicionados de acordo com o PMOC – Plano de Operação,
Manutenção e Controle; Recomendando-se ainda, o aumento de frequência de
inspeções de manutenção, para verificação da necessidade de substituição de filtros
e higienização dos equipamentos. Consultar o plano de limpeza com o PTI;

Utilização de laboratórios e de setores externos deve ser feita de modo escalonado,
evitando aglomerações e obedecendo o distanciamento social e demais orientações
de segurança;

Priorização do uso dos laboratórios por disciplinas que sejam pré-requisitos que não
possam ser quebrados e trabalhos de TCCs. Disciplinas como Química Geral
Experimental para Engenharias deverão ser ministradas após campanha de
vacinação;
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Uso dos laboratórios de ensino para pós- graduação e IC devem ser evitados.

Aquisição de materiais (EPIs, EPCs, entre outros)
O levantamento dos materiais levou em consideração as diferenças de infraestrutura

e atividades realizadas em cada setor dos laboratórios, visando adequar os espaços e

procedimentos de acordo com a logística das atividades práticas que ocorrem em cada

local.

É importante ressaltar que o uso de máscaras têm sido amplamente recomendado

para prevenir a transmissão do vírus SARS-CoV-2 e as evidências científicas mais recentes

têm reforçado a importância do uso de máscaras, mesmo que não-profissionais (tecido),

juntamente com a adoção de outras medidas, na proteção individual e coletiva. A definição

do tipo de máscara a ser utilizada deve levar em conta, dentre vários aspectos, a atividade

realizada, o local de trabalho, o nível de proteção necessário, assim como o grau de

eficiência do material, de modo que a pessoa obtenha uma proteção adequada de acordo

com as situações a qual está exposta. No âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV-2), tem-se

dado destaque a três tipos de máscaras em especial, que, de maneira resumida, são:

a) as máscaras não-profissionais (também chamadas de “máscaras de tecido” ou

“caseiras”);

b) as máscaras cirúrgicas (camada tripla, com elástico);

c) e as chamadas “respiradores tipo N-95 (PFF2-P2)”.

Nesse sentido, órgãos de referência na área da saúde ressaltam que, embora as

“máscaras de tecido” (não-profissionais) não sejam consideradas tecnicamente como EPIs,

“essas máscaras atuam como barreiras físicas, reduzindo a propagação do vírus e,

consequentemente, a exposição e o risco de infecções” e “sua utilização é uma importante

medida de saúde pública que as pessoas devem adotar no combate à Covid-19, além do

distanciamento social e da limpeza frequente das mãos.” (ANVISA). Ainda segundo as

orientações da ANVISA e demais órgãos, as máscaras cirúrgicas e os respiradores tipo N-95

devem ser reservadas aos profissionais de saúde e aos profissionais de apoio (que prestam

assistência).

Essas também têm sido as recomendações do CDC (Centro de Controle e Prevenção

de Doenças) dos Estados Unidos. Em relação a tais aspectos, o referido centro ressalta que:

“as máscaras têm maior probabilidade de reduzir a disseminação de COVID-19 quando são

amplamente utilizadas por pessoas em ambientes públicos. A disseminação de COVID-19 pode

ser reduzida quando as máscaras são usadas junto com outras medidas preventivas,

incluindo distanciamento social, lavagem frequente das mãos e limpeza e desinfecção de

superfícies frequentemente tocadas. As máscaras recomendadas aqui não são máscaras

cirúrgicas ou respiradores. Atualmente, esses são suprimentos essenciais que devem ser
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reservados para profissionais de saúde e outros socorristas.” ()

Ademais, em relação aos respiradores tipo N-95, o CDC atualmente não recomenda o

uso de máscaras com válvulas de exalação (ou respiradouros) unilaterais

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.

html). Segundo o referido Centro: “máscaras com válvulas ou respiradouros unilaterais

permitem que o ar seja exalado por um orifício no material, o que pode resultar na expulsão

de gotículas respiratórias que podem atingir outras pessoas…. o CDC não recomenda o uso de

máscaras para controle de fonte se elas tiverem uma válvula de exalação ou ventilação.”

(tradução e grifo nosso). Assim, o modelo adquirido é preferencialmente sem válvulas (ou

respiradores) unilaterais.

Desse modo, considerando o exposto acima (em relação ao tipo/grau de proteção,

prioridades de uso e disponibilidades de máscaras); a importância do uso de máscaras para

a minimizar a disseminação do novo coronavírus e para a proteção da saúde individual e

coletiva; o fato de que alguns laboratórios requerem regras e normas de segurança

adicionais e/ou específicas a depender do tipo de atividade realizada, uma vez que podem

ser fonte de risco adicional aos usuários (laboratórios com aulas práticas de química,

microbiologia, entre outras), a aquisição e distribuição de máscaras cirúrgicas e

respiradores tipo N-95 ou PFF2 levará em consideração todos os aspectos acima

mencionados, assim como o cenário local no momento da reabertura e as orientações do

“Comitê de Combate à COVID-19” da UNILA.

NOTA: os respiradores (tipo N-95) serão de uso prioritário aos que estão trabalhando

diretamente nas Ações de Combate à Covid-19, como na realização dos exames de

diagnóstico molecular via RT-PCR, entre outras. Estas serão fornecidas aos servidores do

DELABEN (pelo DPVS) cujas atribuições e atividades usuais resultam de amplo contato e

interação com os usuários dos laboratórios, e, neste novo cenário, passarão a adotar novos

procedimentos visando a proteção individual e coletiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS e SUGESTÕES
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Serão consideradas atividades laborais à distância para os servidores do DALL,

DELABEN e da SACT que estiverem nas seguintes situações:

Acima de 60 anos de idade;

Portadores doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças

cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e

obesidade mórbida);

Tratamento com imunossupressores ou oncológico;

Gestantes e lactantes;

Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou

confirmação de diagnóstico de infecção por Covid-19, ou de vulneráveis; e

Responsáveis por crianças em idade escolar, conforme Instrução Normativa

n° 63/2020 de 27 de julho de 2020, a qual “Altera a Instrução Normativa nº 19,

de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às

medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)”  *

* publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 28/07/2020, Edição 143,

Seção 1, Página 11 (Ministério da Economia/Secretaria Especial de

Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e

Desempenho de Pessoal).

Por fim, ressaltamos que a adoção das medidas propostas no presente Plano de

Retorno às atividades presenciais leva em conta as orientações e sugestões dos principais

Órgãos e Instituições de Saúde e Educação, assim como atendem ao Decreto Municipal Nº

28.359, de 27 de julho de 2020, que dispõe sobre a retorno das aulas para formandos e

destacando o uso obrigatório de máscaras por parte da população de Foz do Iguaçu,

distanciamento físico, entre outras medidas de controle e prevenção para o enfrentamento

da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da Pandemia do

Novo Coronavírus - COVID-19.

Dentre as várias organizações e centros de pesquisa (nacionais e internacionais) que

compartilham informações sobre a aspectos da atual pandemia, a Fundação Oswaldo Cruz

possui uma página com materiais informativos (infográficos, cartazes, orientações)

relacionados ao novo coronavírus e a COVID-19 que podem ser úteis na comunicação de

informações sobre o tema. Os materiais estão disponíveis em:

https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download (Ver Anexo I). O Centro de

Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos também disponibiliza materiais (recursos

gráficos, vídeos, entre outros) com orientações em inglês e espanhol, os quais podem servir

de base para a elaboração de Orientações e Procedimentos pela Unila. Página para acesso:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html.
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CHECKLIST para o retorno

❏ Certificar-se dos pontos abaixo ANTES do retorno:
❏ Decretos e documentos oficiais observados;

❏ Reunião com servidores pré-abertura realizada;

❏ Protocolos e documentos de orientação entregues aos servidores;

❏ Servidores orientados quanto às regras e procedimentos a serem

seguidos;

❏ Novas regras de funcionamento e escala de trabalho definidas

(incluindo os procedimentos de limpeza e desinfecção);

❏ Comunicação aos demais setores que utilizam os laboratórios (colegiados, etc)

sobre as regras de funcionamento;

❏ meio possíveis de comunicação: via memorando, e-mail aos colegiados, e

talvez seja interessante um comunicado no La Semana Unilera;

❏ Instrumentos de aferição de temperatura providenciados, quando for o caso;

❏ Material para sinalização do distanciamento físico mínimo entre pessoas

providenciado e instalado (demarcado);

❏ Material educativo sobre medidas de segurança providenciado e fixado em

pontos estratégicos e de fácil visualização nos laboratórios (cartazes ou

folhetos sobre boas práticas de lavagem de mãos; etiqueta respiratória; uso

correto de máscaras, etc);

❏ Álcool 70% (ou álcool glicerinado 80%) disponibilizado nas áreas estratégicas

(dentro dos laboratórios de aula prática; próximo à porta de entrada dos

demais laboratórios e espaços);

❏ Procedimentos para destinação do lixo definidos;

❏ Diretrizes de uso obrigatório de máscaras instituídas e comunicadas, assim

como a aquisição de máscaras de proteção;

❏ Limpeza e desinfecção dos ares-condicionados pré-abertura realizada;

❏ Limpeza e desinfecção pré-abertura dos laboratórios realizada (entre 6 a 10

dias antes da data prevista para a reabertura);

28



Anexo I - Materiais informativos

Sugestões de materiais educativos (para fixação nos espaços)
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Anexo II - Procedimento Operacional Padrão (POP): Uso de
Lâmpadas UV-C (germicidas)

Elaborado/atualizado:
Data: 13/11/20,15/12/20 e 19/01/21.
Carla B. Pires.
Técnica de Laboratório do Departamento
de Laboratórios de Ensino (DELABEN).
Secretaria de Apoio Científico e
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da Integração Latino-Americana (UNILA).

Assinatura:

Verificação:
Data: 16/12/2020.
LiLiam Veiga Peixoto
Técnico de Laboratório do Departamento de
Laboratórios de Ensino (DELABEN).
Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico
(SACT). Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA).

Assinatura:

Aprovado:
Data:

Departamento de Laboratórios de Ensino
(DELABEN). Secretaria de Apoio
Científico e Tecnológico (SACT).
Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA).

Assinatura:

1. OBJETIVOS

Esta instrução prescreve as instruções e cuidados no uso das lâmpadas de luz UV-C para
esterilização de materiais e ambientes, em especial, durante a pandemia da COVID-19.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos técnicos de laboratório que irão utilizar as chamadas “torres” e “cabines de
esterilização” com lâmpadas de UV-C, construídas para uso nos Laboratórios do DELABEN.

Lâmpadas UV-C 55W das marcas:

MARCA MODELO
POTÊNCIA

UVC
DIMENSÕES

(Comp x Diam)
COMP. ONDA
DOMINANTE

IRRADIÂNCIA
a 1 metro da fonte

OSRAM*
HNS UV-C G13
55W (Puritec)

18W 895/26mm 254nm 180 µW/cm2

PHILIPS* TUV 54W, HO 17,5W 894,6/28mm 254nm 150 µW/cm2

* Vida-útil (vida mediana de uso, em horas) = 9 mil horas.

Lâmpadas UV-C 15 W da marca:

MARCA MODELO
POTÊNCIA

UVC
DIMENSÕES

(Comp x Diam)
COMP. ONDA
DOMINANTE

IRRADIÂNCIA
a 1 metro da fonte

OSRAM*
HNS UV-C G13
15W (Puritec)

4,9W 438/26mm 254nm 50 µW/cm2

*Vida-útil (vida mediana de uso, em horas) = 9 mil horas.

3. DEFINIÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS
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POP = Procedimento Operacional Padrão;

nm = nanômetros (unidade de medida de comprimento; utilizado para se referir aos
comprimentos de ondas [tamanho]);

Wavelength (inglês) = comprimento de onda;

4. DESCRIÇÃO GERAL

ATENÇÃO:

Uma vez que a luz UV-C será utilizada por diferentes servidores do DELABEN
(com experiências e formação em diferentes áreas do conhecimento),

consideramos importante a LEITURA DE TODO O DOCUMENTO ATÉ O FINAL.

Ao final, consta o ANEXO I com uma breve explanação sobre a radiação UV, a ação
germicida da UV-C e o poder de penetração dos raios e os principais cuidados com a saúde

humana.

De modo geral, toda radiação é uma forma de energia, a maioria das quais é invisível para o olho

humano. Essa energia (radiação) é medida em uma escala científica chamada “espectro

eletromagnético”, que é dividido em “faixas” de acordo com o tamanho (comprimento de onda, nm) e

energia. A chamada “luz visível” (que podemos enxergar) corresponde apenas a uma pequena faixa de

todo o espectro luminoso: do comprimento de onda que enxergamos como cor vermelha até o violeta

(cor violeta).

A radiação ultravioleta (UV) encontra-se entre a chamada “luz visível” e dos “raios-X”, e há, pelo

menos, três categorias de luz UV que são mais conhecidas:

UV-A = 315 a 400 nm;

UV-B = 280 a 315 nm, e

UV-C = 200 a 280 nm.

As faixas UVA e UVB não são consideradas eficazes como microbicidas (eliminação de

microrganismos), por serem menos eficientes na inativação de bactérias e outros vírus. A UVC, por sua

vez, tem sido efetivamente usada há décadas para reduzir a propagação de microrganismos,

especialmente na desinfeção da água, uma vez que demonstrou-se que a maior eficácia germicida está

em ondas dentro do “espectro UV-C”. Por essa razão, as lâmpadas UVC são frequentemente chamadas

de “germicidas”.

Conforme consta na Nota Técnica N° 82/2020 da ANVISA, embora sua eficácia contra alguns vírus

e bactérias na água seja amplamente constatada em estudos, assim como em ambientes controlados em

laboratório, diversos fatores influenciam no seu uso no dia a dia comum e diminuem sua eficácia, como

por exemplo:
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a) Rugosidade de superfícies;

b) Sujeira / partículas na superfície;

c) Sombreamento, entre outros;

NOTA:

Nas sombras (local sem luz incidindo diretamente) não há descontaminação.
Assim, objetos que não estão diretamente expostos à luz UV-C (“na sombra”) não

serão desinfetados, visto que devem ficar expostos diretamente à radiação.

Desse modo, a própria ANVISA aponta que a desinfecção exclusivamente por UV NÃO deve

SUBSTITUIR a desinfecção de superfícies por métodos tradicionais (água e sabão, álcool 70%, hipoclorito

de sódio, entre outros), uma vez que ela não pode ser considerada substitutiva, mas sim auxiliar.

Portanto, em virtude de diversos fatores que influenciam sua eficiência em uso real (dia a dia; ambiente

não controlado), as demais medidas tradicionais para sanitização das superfícies e objetos continuam

necessárias.

É importante destacar também, que a eficiência da luz UVC como germicida está relacionada à

DOSE UVC (J/m2 ou mJ/cm2) que o microrganismo receberá, sendo que esta varia entre diferentes

espécies e grupos (bactérias, vírus, fungos, etc). No geral, a dose calculada leva em consideração vários

fatores, como: ● taxa/fator de inativação desejada (90%; 99%; 99,9% e 99,99%); ● microrganismo-alvo a

ser inativado; ● potência da radiação UV-C produzida pela lâmpada (consultar manual do produto); ●
distância entre a lâmpada e o objeto; ● uso de materiais refletores (alumínio, aço inox, etc), entre outros.

A dose de UV-C é a relação entre a intensidade ou irradiância (mW/cm2) e o tempo de exposição

(s), de modo que uma intensidade maior exige menos tempo e vice-versa.

Dose UVC  =  Intensidade/irradiância UV   x  tempo
[mJ/cm2 ou J/m2]    =         [mW/cm2 ou W/m2] x      [s]

* 10 J/m2 = 1 mJ/cm2 = 1 mW.s/cm2 = 1000 𝜇W.s/cm2

Já em relação à intensidade da radiação, entre 0,3m e 3m esta é inversamente proporcional ao

quadrado da distância. Consequentemente, quanto menor a distância entre a lâmpada e o objeto, maior

será sua irradiação e menor será o tempo necessário para alcançar a dose desejada. A relação entre

esses parâmetros pode ser observada na Figura A.

Figura A (esquerda): irradiância
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(intensidade) em função do quadrado da distância (m), acima de meio metro (>0,5 m). As linhas vermelhas
correspondem às lâmpadas de potências diferentes (observe as linhas de 15 W e 55 W). Gráfico retirado do manual da
marca OSRAM, lâmpadas de modelo HNS Puritec® (UVC e livre de ozônio).

Por fim, embora atualmente os estudos publicados sejam limitados quanto ao comprimento de

onda, à dose e ao tempo de exposição da radiação UV necessários para inativar o SARS-CoV-2 (vírus

causador da doença COVID-19),  a radiação UV-C demonstrou-se capaz de destruir o revestimento

proteico externo do SARS-Coronavirus, que é um vírus diferente, porém semelhante ao SARS-CoV-2

(estruturalmente). Assim, com base nas evidências que se têm até o momento, acredita-se que a luz

UV-C também seja eficaz na inativação do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Nesse sentido, estudos

científicos continuam sendo realizados para definir a dose de UV necessária para inativá-lo. Atualmente,

estima-se que doses próximas de 100mJ/cm2 sejam suficientes, contudo, algumas associações sugerem o

aumento dessa dose para aproximadamente 1.000mJ/cm2 de modo a garantir a eficácia, visto que vários

fatores influenciam para se atingir a dose de maneira eficaz (alguns estudos publicados estão no item

“referências”).

Desse modo, o cálculo do TEMPO em que o dispositivo deve permanecer ligado levou em

consideração os fatores mais importantes, a saber:

❖ Irradiância inicial das lâmpadas a 1 metro de distância:

marca Osram (55 W) → irradiância: 180 µW/cm2;

marca Philips (55 W) → irradiância: 150 µW/cm2;

marca Philips (15 W) → irradiância: 50 µW/cm2;

❖ Dose de UV aprox.: 100 mJ/cm2 ou 1000 J/m2 (ainda está em processo de definição);

Observação: consulte o ANEXO I para mais detalhes em relação aos
cálculos realizados para se obter o tempo estimado, de acordo com a dose de
UV e irradiância da lâmpada em questão.

CUIDADOS relacionados à saúde: cada faixa da radiação UV (UVA, UVB e UVC) possui um poder

de penetração diferente e, consequentemente, os efeitos/danos à saúde são distintos → consulte o

Anexo I ao final do POP para mais informações.

Em geral, os principais perigos para os seres humanos são:

●  UVA:  radiação menos perigosa que a UVB. Está relacionada ao envelhecimento da pele e no risco
de câncer de pele. 
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●  UVB:  é mais perigosa para os seres humanos do que a radiação UVC porque a radiação UVB pode
penetrar mais profundamente na pele e nos olhos. A UVB é um fator de risco no
desenvolvimento de câncer de pele e cataratas. 

●  UVC:  possui menor poder de penetração em relação às outras duas. Contudo, ainda assim, a
exposição direta da pele e dos olhos à radiação UVC pode causar lesões oculares (conjuntivite) e
reações cutâneas (eritemas) semelhantes a queimaduras.

✘ CUIDADO → NUNCA olhe diretamente para a lâmpada UVC ligada sem equipamento de
proteção adequada (óculos de proteção que bloqueia luz UV), mesmo que breve.
Lembre-se que dependendo do tempo de exposição, potência e distância, a exposição sem
proteção pode causar danos oculares.

❖ NOTA: Algumas lâmpadas UVC geram gás ozônio, que é tóxico. A inalação de ozônio pode ser

irritante para as vias aéreas. 
Os modelos descritos neste POP (HNS, da marca Osram; e TUV, da marca Philips)

emitem boa parte de sua radiação em 254nm e possuem um “vidro especial” que
filtra a radiação formadora de ozônio (aprox. em 185nm). Desse modo, são
lâmpadas chamadas de “livres de ozônio”.

Atenção: nem todas as lâmpadas UVC são iguais, algumas podem emitir comprimentos de onda
UVC muito específicos, ou podem emitir uma ampla gama de comprimentos de onda UV . Por precaução,
certifique-se do comprimento de onda da lâmpada utilizada através do modelo e marca (inscrito na
própria lâmpada próximo a uma das extremidades).

Cuidado! Luzes UV e peles de manequim da Laerdal®

Tenha cuidado ao usar luz UV para esterilizar superfícies em simuladores de pacientes Laerdal
e produtos de treinamento. Alguns materiais são resistentes à luz UV, mas isso geralmente significa
comprimentos de onda UV-A e UV-B. Como a desinfecção por UV usam principalmente o
comprimento de onda UV-C, que é uma energia mais alta e mais provável de afetar os plásticos. Há
relatos recentes de peças termoplásticas se tornando frágeis e quebrando durante a desinfecção por
UV. Portanto, não utilize luz UV nos simuladores e consulte o POP específico de tais itens.

Ademais, deve-se ter cuidado com os objetos e materiais expostos a UV por longos períodos.
Muitos objetos plásticos podem se degradar quando expostos por muito tempo ao UV. A perda da cor
das superfícies é um dos sinais que pode estar havendo degradação dos materiais pelo uso
sistemático de UV.

Este procedimento utilizou, entre outras fontes de referência (mais detalhes ao final do
documento), as seguintes notas técnicas:
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● NOTA TÉCNICA Nº 82/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA - Uso de luz ultravioleta (UV)
para desinfecção de ambientes públicos e hospitalares. Disponível em:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/114json-file-1;

● NOTA TÉCNICA Nº 108/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA - o uso do ozônio como
produto desinfetante durante a pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).
Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-esclarece-
sobre-uso-de-ozonio-como-desinfetante/sei_anvisa-1168587-nota-tecnica-ozonio-ghcos.pdf;

🌕 Informações adicionais estão disponíveis em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/

paf/coronavirus/regulamentos-e-medidas;

5. PROCEDIMENTOS

A) Torres de Luz UV

As torres de luz UV são estruturas com duas lâmpadas UV-C de 55 W de potência. Para os
objetivos deste POP em termos de eficácia na esterilização, as torres serão utilizadas com distância de
aprox. 1,5 m entre elas por 20 minutos.

Obs: as torres possuem cabos de energia compridos (4 metros aprox.), para que sejam ligadas na
tomada de outra sala, de modo que a pessoa não esteja presente no momento exato de ligá-las. Caso
seja necessário ligar em tomadas dentro da mesma sala, conecte-as a uma tomada a 3 metros de
distância da lâmpada (a partir de 3 m, a irradiância é muito reduzida; ver Fig A ou 3).

Siga as seguintes instruções:

1. Após o término da aula, certifique-se que não há ninguém na sala. Esta DEVE estar VAZIA no

momento em que as luzes UV-C forem ligadas.

Atenção: plantas e outros animais também não podem ficar expostos à luz UV!

2. Posicione a “torre” em cima da bancada e de modo que fique distante 1,5 metro da outra torre,

quando utilizar mais de uma unidade;

3. Certifique-se novamente de que não há pessoas na sala;

4. FECHE a porta do espaço e, sempre que possível, tranque-a com chave para garantir que

ninguém entre durante o período de esterilização em que as lâmpadas estiverem ligadas.

5. VERIFIQUE a VOLTAGEM e então ligue os plugs das torres na tomada (mín. de 3 metros de

distância);

6. Coloque um AVISO NA PORTA informando que a Luz UV está ligada (anexo II);
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7. AGUARDE 20 MINUTOS e, após esse período, desligue os plugs das tomadas, abra a porta e

continue com os demais procedimentos de higienização e limpeza do espaço (recolher os

materiais utilizados, higienização das bancadas, etc).

ATENÇÃO: espere uns minutos até a lâmpada esfriar para movimentar e
retirar a torre com lâmpadas UV-C. Não utilize ventilador ou ar-condicionado, a
temperatura influencia na eficácia da emissão de radiação.

B) Caixas ou cabines de esterilização

As “caixas ou cabines de esterilização UV” são caixas retangulares fechadas, com uma lâmpada
de 15 W UV-C (tam. caixa: 60x50x50 cm) ou duas lâmpadas 15 W UV-C (tam. caixa: 100x50x50 cm). Note
que ambas as caixas têm 50 cm (meio metro) de altura.

Siga as seguintes instruções:

1. CERTIFIQUE-SE que a luz UV-C está desligada;

2. Coloque o(s) material(is) a ser(em) esterilizado(s) dentro da “caixa (cabine) de UVC”;

Lembre-se: locais que não estiverem expostos diretamente à luz UV-C, ou seja, “na

sombra”, não serão descontaminados!

3. FECHE a tampa ou porta da caixa com a trava;

4. VERIFIQUE a VOLTAGEM e então ligue o plug na tomada;

5. Coloque um AVISO informando que a Luz UV está ligada (anexo III);

6. AGUARDE 20 MINUTOS e, após esse período, desligue a luz UV-C, abra a porta e retire o material

(continue com os demais procedimentos de higienização, quando for o caso).

ATENÇÃO: Muitos objetos plásticos podem se degradar quando expostos por
muito tempo à UV. A perda da cor das superfícies é um dos sinais que pode estar
havendo degradação dos materiais pelo uso sistemático de UV.

ATENÇÃO!

Lembre-se de SEMPRE CONFERIR se o equipamento está DESLIGADO após o uso!
Especialmente as cabines, pois, por ser um dispositivo fechado, as chances de esquecer as
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lâmpadas ligadas com material dentro pode ser maior.

Observação: além de outros aspectos pertinentes, descritos anteriormente, as lâmpadas
possuem uma vida útil em torno de 9.000 horas e são mais custosas ($). Portanto, após o seu uso,

verifique se o equipamento está desligado para evitar danos, economizar energia e não diminuir a vida
útil das lâmpadas desnecessariamente.

C) Materiais em “Quarentena”

A esterilização por luz UVC não é recomendada para alguns materiais, como os manequins

dos laboratórios de Simulação Avançada (material emborrachado que simula a pele do corpo). No caso

de materiais assim, em que haja restrições, procure utilizar somente os métodos tradicionais de

desinfecção (água e sabão; álcool 70%) e deixe o material em “quarentena”, ou seja, sem uso, por pelo

menos 3 dias (segundo estudos, este é o período que o vírus pode sobreviver na superfície de

materiais).

Para facilitar, tenha um controle indicando a quanto tempo o material foi limpo para saber

quando estará liberado para uso novamente. Abaixo segue um exemplo para controle de uso e limpeza.

Material Data de uso Data de limpeza Responsável

Little Anne letra A, patrimônio
XXXX → grupo Y ou turma Y.

____/____/_____

____/____/_____

____/____/_____

____/____/_____

__(nome servidor)__

__(nome servidor)__

6. CUIDADOS com BIOSSEGURANÇA / EPIs EPCs

Uma vez que a lâmpada UVC será ativada em cabine/caixa fechada, ou em ambiente vazio, ou
seja, em ambos os casos sem contato direto entre o usuário e luz, os cuidados específicos ao uso da luz
UV-C são os descritos neste POP.

Ainda assim, vale reforçar: Não exponha a pele, ou os olhos, descobertos à luz UV. Use o
equipamento de proteção adequado. A pele e os olhos devem ser protegidos contra a exposição direta.
Roupa e óculos de proteção UV adequados devem, portanto, ser usados em salas que não oferecem
proteção direta.

ATENÇÃO:

Lembre-se que, especialmente durante o período da pandemia da COVID-19, todos devem

usar os EPIs necessários para a segurança individual e coletiva. Sendo eles:
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✓ Uso obrigatório de MÁSCARA individual (de preferência PFF2);

✓ LAVAR AS MÃOS com água e sabão antes de iniciar as atividades;

✓ Jaleco;

✓ Luvas;

✓ Óculos de proteção;

✓ Calçados fechados, calças compridas, cabelos presos e demais recomendações usuais.

Atenção: Nem todo plástico ou óculos de segurança bloqueiam UV abaixo de 300 nm. As
características de proteção dos óculos de segurança devem ser verificadas antes de usar.

7. DESCARTE

Essas lâmpadas contêm mercúrio (Hg) e devem ser tratadas como RESÍDUOS. Para tal, separe e
identifique as lâmpadas para o seu descarte apropriado (recolhimento por empresa de
tratamento/descarte de resíduos), de acordo com os regulamentos locais. Portanto, NÃO descarte-as
como “lâmpadas comuns”.

Instruções de segurança em caso de lâmpada quebrada:

1. Evacue as pessoas e animais da sala.
● Desligue o sistema central de aquecimento / ar-condicionado forçado, se houver.

2. Areje a sala por pelo menos 15 minutos antes de iniciar a limpeza (abrindo uma janela ou
porta para o ambiente externo).

● Isso fará com que os níveis de vapor de mercúrio sejam reduzidos antes de iniciar a
limpeza.

3. Use EPIs, como luvas (descartáveis), óculos de segurança.

4. Recolha os pedaços quebrados e detritos com dois pedaços de papel rígido ou papelão. Não
use vassoura.

5. Use fita adesiva para apanhar qualquer vidro fino ou pó restante.

6. Limpe a área após coletar os detritos com toalha de papel úmida (ou um pano úmido) para
remover quaisquer partículas residuais.

7. Recolha todos os detritos e materiais utilizados na limpeza e coloque-os em um recipiente de
vidro com uma tampa (selável) bem ajustada, para minimizar ainda mais a liberação de vapor de
mercúrio. Identifique e coloque em local apropriado para o devido descarte como resíduo
especial.
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Observação: não é recomendado o uso de aspirador de pó, uma vez que este pode
espalhar o vapor ou pó contendo mercúrio.

8. REFERÊNCIAS

❖ Referências sobre uso da radiação UV-C em SARS-CoV-2:

I. Ultraviolet irradiation doses for coronavirus inactivation – review and analysis of coronavirus
photoinactivation studies. Autores: Heßling et al.. Revista: GMS Hygiene and Infection Control, 2020, Vol.
15, ISSN 2196-5226. (dose 10.6 mJ/cm2 para 90%).

II. Susceptibility of SARS-CoV-2 to UV irradiation. Brief Report. Autores: Heilingloh et al.. Revista: American
Journal of Infection Control, 48 (2020) 1273−1275. (dose 10 mJ/cm2).

III. UV-C (254 nm) lethal doses for SARS-CoV-2. Autores: Sabino et al.. Revista: Photodiagnosis and
Photodynamic Therapy, Volume 32, December 2020, 101995 (108 mJ/cm2 99,99%).

❖ Referências consultadas para elaboração deste POP:

Perguntas Frequentes (relacionadas à pandemia de COVID-19) - CDC, Centro de Controle e Doenças dos
Estados Unidos. Disponível em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html;

Philips, Desinfecção do ar, das superfícies e da água. Disponível em:
https://www.lighting.philips.com.br/produtos/uv-c;

Philips, UV-C lamps. Signify Holding. Use the power of UV-C light for pure protection against viruses and
bacteria (Use o poder da luz UV-C para pura proteção contra vírus e bactérias), June of 2020. Disponível
em: 20201012-philips-uvc-lamps-brochure.pdf (signify.com); e Ultraviolet purification application
information, 2006, disponível em: PHI5998 UV Purification Tech Upd.qxd (signify.com), e
https://www.lighting.philips.com/main/products/uv-disinfection;

Recommendations for when a CFL or other Mercury-Containing Bulb Breaks (Recomendações para
quando uma CFL ou outra lâmpada que contém mercúrio quebrar). Disponível em: Cleaning Up a Broken
CFL | Compact Fluorescent Light Bulbs (CFLs) | US EPA;

Compact flourescent lamps (CFL). Disponível em:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-risks-safety/radiation/everyday-things-emit-ra
diation/compact-flourescent-lamps.html#a6;

UVC Lamps and SARS-CoV-2. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Disponível
em: https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/sars-cov-2-and-uvc-lamps.html;

UV Lights and Lamps: Ultraviolet-C Radiation, Disinfection, and Coronavirus. Disponível em:
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultr
aviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus;
IUVA - International Ultraviolet Association. UV Disinfection for COVID-19, Frequently Asked Questions
(FAQ). Disponível em: https://iuva.org/iuva-covid-19-faq;
American Air & Water®, Inc - Germicidal UV Disinfection. Disponível em:
https://www.americanairandwater.com/germicidal-uv.html;
Ultraviolet radiation. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/ultraviolet-radiation#tab=tab_1
Como a luz ultravioleta combate o coronavírus?. Disponível em:
https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questionador-questionado/2020/06/16/como-luz-ultraviole
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ta-combate-o-coronavirus;
How to use Ultraviolet light (UVC) to fight COVID-19 effectively in dental clinics. Disponível em:
https://in.dental-tribune.com/news/how-to-use-ultraviolet-light-uvc-to-fight-covid-19-effectively-in-denta
l-clinics-dr-ajay-bajaj/;

Calculadoras online:

Micron, ir em “UVC Dose Calculator” UVC Dose Calculator. Planilha. Corporate Information (XLSX) -

6.3.2020. UVC Dose Calculator. Download. Disponível em:
https://www.micron.com/search-results?searchRequest=%7B%22term%22%3A%22uv%22%7D;

UV Measurements Units Online Calculator and Converter. Disponível em:

https://www.waveformlighting.com/uv-c-led/uv-unit-calculator;

NOTA: as informações relativas ao novo coronavírus (SARS-CoV-2) estão em constante
atualização. Portanto, os sites listados acima provavelmente contarão com atualizações desde a
elaboração deste POP, assim como é possível que surjam novas notas técnicas (ANVISA), entre

outras atualizações.
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Aspectos gerais sobre a radiação ultravioleta (UV), em especial a
UV-C e sua ação GERMICIDA e os CUIDADOS no uso.

De modo geral, toda radiação é uma forma de energia, a maioria das quais é invisível para o olho

humano. Essa energia (radiação) é medida em uma escala científica chamada “espectro

eletromagnético”. A luz do sol, por exemplo, emite radiação que se desloca por meio de ondas e são

comumente divididas em diferentes “faixas” de acordo com sua quantidade de energia e tamanho

(comprimento de onda). A chamada “luz visível” (que podemos enxergar) corresponde apenas a uma

pequena faixa de todo o espectro luminoso: do comprimento de onda que enxergamos como cor

vermelha, até o violeta (cor violeta). As ondas abaixo do vermelho são denominadas de raios

infravermelhos e aquelas acima do violeta correspondem à radiação ultravioleta (Figura 1).

Desse modo, a radiação ultravioleta (UV) encontra-se entre a chamada “luz visível” e dos

“raios-X”, e há, pelo menos, três categorias de luz UV que são mais conhecidas (Figura 1):

UV-A = 315 a 400 nm;

UV-B = 280 a 315 nm, e

UV-C = 200 a 280 nm.

* Curiosidade: a luz UV pode ser apenas um tipo de energia que a maioria das pessoas estão
familiarizadas, assim como a luz visível (seja a luz do sol ou a emitida a partir das luzes residenciais, por
ex.). Também existem outras formas de energia eletromagnética, como as chamadas “ondas de rádio” que
transmitem som da torre de uma estação de rádio; as “micro-ondas”, como as que aquecem alimentos; os
“raios-X” como os usados em máquinas de raio-X hospitalares para capturar imagens dos ossos dentro do
corpo humano; entre outras. 

Ação germicida da luz UV-C

Enquanto o UVA e UVB não são consideradas eficazes como microbicidas, a faixa de UVC tem-se

mostrado excelente para inativar microrganismos (bactérias, vírus, fungos, etc), tendo sua eficácia

máxima entre 250 e 280nm (com pico em 263 nm aproximadamente; Figura 2). Segundo o FDA (agência

reguladora dos Estados Unidos; https://www.fda.gov/medical-

devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfectio

n-and-coronavirus#coronavirus), de modo resumido, tem-se que:

●  UVA:  é menos perigosa que a radiação UVB, mas também é significativamente

(aproximadamente 1000 vezes) menos eficaz que a radiação UVB ou UVC na inativação de outros

vírus SARS.

●  UVB:  há algumas evidências de que a radiação UVB é eficaz na inativação de outros vírus SARS

(não o SARS-CoV-2). No entanto, é menos eficaz do que a UVC.
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Figura 1: Espectro eletromagnético da luz do sol, indicando a subdivisão entre os diferentes comprimentos de onda (faixa) e
suas denominações. Note que a luz ultravioleta não é visível ao olho humano (assim como outros comprimentos de onda,
como: micro-ondas, ondas de  rádio, etc). Visible light = luz visível. UV = ultravioleta.

A radiação UVC, por sua vez, tem sido efetivamente usada há décadas para reduzir a propagação
de microrganismos, especialmente na desinfeção da água, uma vez as ondas (radiação) que possuem
maior eficácia germicida (eliminação de microrganismos) estão dentro do espectro UV-C (Figura 2). Por
essa razão, as lâmpadas UVC são frequentemente chamadas de “germicidas”. De modo geral, essa faixa
de radiação age no material genético (DNA ou RNA) de uma célula, uma bactéria, ou vírus, e
dependendo de alguns fatores (mais detalhes sobre eficiência abaixo), essas alterações podem ser tão
danosas ao microrganismo que acabam por “matar” a bactéria, ou inativar o vírus, por exemplo. Isso
porque o dano causado ao DNA ou RNA impede que sua a replicação (multiplicação) ocorra de modo
eficaz.

Conforme consta na Nota Técnica N° 82/2020 da ANVISA, embora sua eficácia contra alguns
vírus e bactérias na água seja amplamente demonstrada em estudos, assim como em ambientes
controlados em laboratório, diversos fatores influenciam no seu uso no dia a dia comum e diminuem sua
eficácia, como por exemplo:

d) rugosidade de superfícies (quanto mais lisa a superfície, maior o contato direto da luz com o
microrganismo e maior a ação germicida);

e) sujeira / partículas na superfície (quanto mais limpa a superfície > eficácia);
i) Por exemplo: deseja-se esterilizar uma embalagem plástica, porém esta está com muita

poeira, ou outra sujidade na superfície. A desinfeção do objeto em si não será eficiente
uma vez que a radiação pode não penetrar essa camada de partículas [sujeira] para agir
no microrganismo em contato direto com o plástico);

f) sombreamento (a desinfecção só ocorre onde há incidência direta de luz; onde há sombra, não
há ação da radiação), entre outros;

50



Figura 2 (esquerda): gráfico indicando a curva com os
comprimentos de onda que possuem maior eficácia
germicida (eliminação de microrganismos) está dentro
do espectro de luz UV-C. Em azul-escuro, o pico de
emissão das lâmpadas UVC de mercúrio de baixa
pressão. Low Pressure Mercury Lamp = lâmpada de
mercúrio de baixa pressão; Germicidal Effectiveness
Curve = curva de efetividade germicida.

Desse modo, a própria ANVISA aponta que a desinfecção exclusivamente por UV NÃO deve

substituir a desinfecção de superfícies por métodos tradicionais (água e sabão, álcool 70%, hipoclorito

de sódio, entre outros), uma vez que ela não pode ser considerada substitutiva, mas sim auxiliar.

Portanto, em virtude de diversos fatores que influenciam sua eficiência em uso real (dia a dia; ambiente

não controlado), as demais medidas tradicionais para sanitização das superfícies e objetos ainda são

necessárias.

Lembre-se: em sombras (local sem incidência de luz direta) não há descontaminação. Assim,

objetos em superfícies que não estão diretamente expostas à luz UV-C (“na sombra”) não serão

desinfetados, uma vez que o objeto deve ficar exposto diretamente à radiação.

É importante destacar também, que a eficiência da luz UVC como germicida está relacionada à

DOSE UVC (J/m2 ou mJ/cm2) que o microrganismo receberá, sendo que esta varia entre as espécies e

grupos (bactérias, vírus, fungos, etc). No geral, a dose calculada leva em consideração alguns fatores,

como:

I. a taxa/fator de inativação desejada (90%; 99%; 99,9% e 99,99%);

II. qual o(s) microrganismo(s) alvo (a ser inativado; consultar estudos realizados);

III. potência da radiação UV-C produzida pela lâmpada (consultar manual do produto);

IV. distância da lâmpada e objeto;

V. uso de materiais refletores (alumínio, aço inox, etc), entre outros.

A dose de UV-C é a relação entre a intensidade ou irradiância (mW/cm2) e o tempo de exposição

(s), de modo que uma intensidade maior exige menos tempo e vice-versa.

Dose UVC  =  Intensidade/irradiância UV   x  tempo

[mJ/cm2 ou J/m2]    =         [mW/cm2 ou W/m2] x      [s]

* 10 J/m2 = 1 mJ/cm2 = 1 mW.s/cm2 = 1000 𝜇W.s/cm2
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Já em relação à intensidade da radiação, entre 0,3m e 3m esta é inversamente proporcional ao

quadrado da distância. Consequentemente, quanto menor a distância entre a lâmpada e o objeto, maior

será sua irradiação e menos tempo será necessário para alcançar a dose desejada. Uma relação entre

esses dois parâmetros pode ser observada na Figura 3.

Figura 3 (esquerda): irradiância

(intensidade) em função da

distância (m), acima de meio

metro (>0,5 m). Linhas vermelhas

correspondem a lâmpadas de

potências diferentes (observe as

linhas de 15W e 55W). Gráfico

retirado do manual da marca

OSRAM, lâmpadas de modelo HNS

(UVC e livre de ozônio), mesma

utilizada nos dispositivos de

esterilização descritos aqui.

Por fim, embora atualmente os estudos publicados sejam limitados quanto ao comprimento de

onda, à dose e ao tempo de exposição da radiação UV necessários para inativar o SARS-CoV-2 (vírus

causador da doença COVID-19),  a radiação UV-C demonstrou-se capaz de destruir o revestimento

proteico externo do SARS-Coronavirus, que é um vírus diferente, porém semelhante ao SARS-CoV-2

estruturalmente). Assim, com base nos estudos e aplicação em vários microrganismos, acredita-se que a

luz UV-C também seja eficaz na inativação do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Nesse sentido,

especialistas ainda estão trabalhando para definir a dose de UV requerida para inativar 99.9% do

SARS-CoV-2. Atualmente, estima-se que doses próximas de 100mJ/cm2 sejam suficientes, embora

algumas associações sugerem aumentar essa dose para próximo de 1.000mJ/cm2 para garantir a eficácia

em condições ambientais do dia a dia (alguns estudos publicados constam no item “referências”).

Desse modo, o cálculo do TEMPO em que o dispositivo deve permanecer ligado levou em

consideração os fatores mais importantes, a saber:

❖ Irradiância inicial das lâmpadas a 1 metro de distância:

marca Osram (55W) com 18W de pot. UV-C → irradiância: 180 µW/cm2;

marca Philips (55W) com 17,5W de pot. UV-C → irradiância: 150 µW/cm2;

marca Philips (15W) com 4,9W de pot. UV-C → irradiância: 50 µW/cm2;

❖ Dose de UV aprox.: 100mJ/cm2 ou 1000J/m2 (ainda está em processo de definição);

Assim,

● Para as “torres de luz UV-C” (cada uma com 2 lâmpadas de 55W, dobro de potência):
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⤷ colocá-las com 1,5 m de distância entre elas e deixá-las em funcionamento por 20
minutos;

Dose UVC = 100 mJ/cm2 para 99% de inativação;

Irradiância lâmpada 55W a 1 metro = 180µW/cm2 (0,18mW/cm2); e
a 1,5 metros = 180µW/cm2 / 2 = 90µW/cm2 (0,090mW/cm2)

a 2 metros = 180µW/cm2 / 4 = 45µW/cm2 (0,045mW/cm2)

Dose UVC = irradiância (1m) x tempo → 100 = 0,18 x t(s) → t = 555,5s ou 9,25 min.

Dose UVC = irradiância (1,5m) x tempo → 100 = 0,09 x t(s) → t = 1,111s ou 18,5 min.
c/ mesma distância e o dobro de potência (2 x 55W) → 100 = 0,18 x t(s) → t = 9,25 min.
dose de UVC obtida com o dobro de potência (2 x 55W) e 20 min de exposição → DOSE = 0,18 x
1200s = 216 mJ/cm2.

Dose UVC = irradiância (2m) x tempo → 100 = 0,045 x t(s) → t = 2,222s ou 37 min.

● Para as “cabines de esterilização” (lâmpadas de 15W): funcionamento por 20 minutos

Dose UVC = 100 mJ/cm2 para 99% de inativação;

Irradiância lâmpada 15W a 1 metro (100 cm) = 50µW/cm2 (0,05mW/cm2); e
a 0,5 m (50 cm) = 50µW/cm2 x 2 = 100µW/cm2 (0,1mW/cm2)

Dose UVC = irradiância (1m) x tempo → 100 = 0,05 x t(s) → t =2,000s ou 33,3 min.

Dose UVC = irradiância (0,5m) x tempo → 100 = 0,1 x t(s) → t = 1,000s ou 16,6 min.

Poder de penetração da radiação UV-C e cuidados

Em relação à radiação UV (UVA, UVB e UVC) e seus potenciais danos à saúde, é importante

destacar que cada faixa possui um poder de penetração diferente e, consequentemente, os danos são

distintos (Figuras 05 e 06). Também cabe destacar que a camada de ozônio que envolve a Terra consegue

absorver parte desses raios, em especial o UV-C e parte do UV-B, impedindo que boa parte deles chegue

à superfície terrestre.

NOTA: lembre-se que embora a exposição excessiva aos raios UV possa ser prejudicial (causando

o envelhecimento precoce, o câncer de pele, problemas oculares, entre outros), em pequenas

quantidades ela é benéfica e até necessária. Isso porque esses raios (UVB e UVA) estimulam a produção

de vitamina D pelo organismo.

Curiosidade: protetores solares → note que os protetores solares vendidos comumente

possuem proteção contra a UVA e UVB, uma vez que a faixa de luz UVC não chega à superfície

terrestre pois boa parte é absorvida pela camada de ozônio.
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Figura 4: à esquerda, esquema ilustrativo dos raios UVA, UVB e UVC e relação com a camada de ozônio. À direita,
gráfico indicativo do poder de penetração de ondas em função do seu tamanho (comprimento de onda), indicando que
quanto maior o comprimento, maior o poder de penetração (UVA > UVB  > UVC; consulte figura 1).

Em geral, os principais perigos para os seres humanos são (Figuras 05 e 06):

●  UVA:  é menos perigosa que a radiação UVB. Está relacionada ao envelhecimento da pele e no

risco de câncer de pele. 

●  UVB:  é mais perigosa para os seres humanos do que a radiação UVC porque a radiação UVB pode

penetrar mais profundamente na pele e nos olhos. A UVB é um fator de risco no

desenvolvimento de câncer de pele e cataratas. 

●  UVC:  possui menor poder de penetração em relação às outras duas. Contudo, ainda assim, a

exposição direta da pele e dos olhos à radiação UVC pode causar lesões oculares (conjuntivite) e

reações cutâneas (eritemas) semelhantes a queimaduras.

Figura 05: esquema indicando o poder de penetração dos raios UVC, UVB e UVA em relação às células e lentes dos
olhos humanos. Note que a radiação UVC, embora não penetre nas lentes dos olhos, são absorvidas pelas células
próximas à superfície, podendo causar conjuntivite, que embora temporária, é extremamente doloroso.
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✘ CUIDADO → NUNCA olhe diretamente para a lâmpada UVC ligada sem equipamento de

proteção adequada (óculos de proteção que bloqueie a luz UV), mesmo que brevemente!

Lembre-se que dependendo do tempo de exposição, potência e distância, a exposição sem

proteção pode causar danos oculares.

As lâmpadas UVC podem representar potenciais riscos à saúde e à segurança, dependendo do

comprimento de onda (nm), dose e duração da exposição à radiação (tempo). O risco pode aumentar se

a unidade não for instalada adequadamente (no caso de lâmpadas fixadas no teto, por exemplo) ou

utilizadas por indivíduos não treinados. 

❖ NOTA: Algumas lâmpadas UVC geram gás ozônio, que é tóxico para o ser humano. A inalação de

ozônio pode ser irritante para as vias aéreas. Os modelos descritos neste POP emitem boa parte

de sua radiação em 254nm e possuem um “vidro especial” que filtra a radiação formadora de

ozônio (aprox. em 185nm). Desse modo, são lâmpadas chamadas de “germicidas” e “livres de

ozônio”.

Figura 06: esquema indicativo das camadas da pele humana e o poder de penetração dos raios UV, nas suas 3 faixas
principais (UVA > UVB > UVC). Também são descritos os principais danos à pele, resultantes da exposição excessiva a
estes raios. Embora no esquema indique que a luz UVC é absorvida pela camada de ozônio, lembre-se que a
esterilização descrita neste POP utiliza lâmpadas de luz UV-C e, apesar de ser a faixa de luz UV com menor poder de
penetração (ver Fig 4), a exposição a estes raios pode causar queimaduras graves na pele.
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Curiosidade sobre lâmpada de mercúrio de baixa pressão = historicamente, é o tipo mais
comum de lâmpada usada para produzir radiação UVC, que tem sua principal (>90%) emissão a
254 nm. Outros comprimentos de onda também são produzidos por este tipo de lâmpada.
Existem outras lâmpadas disponíveis que emitem uma ampla gama de comprimentos de onda
UV, mas também emitem radiação visível e infravermelha. 

Atenção: nem todas as lâmpadas UVC são iguais, algumas podem emitir comprimentos de onda

UVC muito específicos (como 254 nm ou 222 nm), ou podem emitir uma ampla gama de comprimentos

de onda UV . Por precaução, certifique-se do comprimento de onda da lâmpada utilizada através do

modelo e marca (inscrito na própria lâmpada próximo a uma das extremidades).

Nota:

Deve-se ter cuidado com os objetos e materiais expostos a UV por longos períodos. Muitos

objetos plásticos podem se degradar quando expostos por muito tempo ao UV. A perda da cor das

superfícies é um dos sinais que pode estar havendo degradação dos materiais pelo uso sistemático de

UV.
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