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RELATÓRIO N.º 211/2020 - CESAU 

 

OBJETO:  Orientação / Pesquisa - Centro de 

Apoio Operacional de Defesa da Saúde- CESAU 

REFERÊNCIA: Procuradoria Geral de Justiça 

            Protocolo de enfrentamento à COVID-19 

 

  

O Protocolo de Enfrentamento à COVID-19, do ponto de vista sanitário, está 

embasado na Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII 

declarada pela Organização Mundial de Saúde na data de 30 de janeiro de 2020, bem 

como em normas recentes do Ministério da Saúde, Governo do Estado da Bahia e em 

recomendações da própria Organização Mundial de Saúde. 

Considera como medida de fundamental importância na prevenção do 

contágio o distanciamento social, como recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde. 

Abrange aspectos importantes relacionados à mitigação de risco de contágio 

no ambiente de trabalho como a obrigatoriedade do uso de máscaras segundo a nota 

informativa nº 3/2020CGGAP/DESF/SAPS/MS e da nota técnica COE Saúde nº 42, de 

31 de março de 2020, 

Deixa claros critérios para afastamento de membros e servidores que 

apresentam sintomatologia sugestiva de COVID-19, bem como orienta a procurar 

assistência médica e disponibiliza link para assistência médica na rede de 

atendimento PLANSERV.  
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 As orientações sobre isolamento domiciliar, segundo o Ministério da Saúde, 

bem como sobre testagem e critérios de retorno ao trabalho estão bem definidos no 

documento. 

 O Protocolo prevê ainda os cuidados sanitários com objetos e local de 

trabalho do servidor eventualmente infectado em concordância com o Manual para a 

Limpeza e Desinfecção de Superfícies, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

 Há previsão de material educativo a ser afixado nos ambientes de trabalho 

com orientações gerais a respeito das boas práticas de higiene, recomendações sobre 

o manejo adequado das máscaras de proteção respiratória, medidas 

comprovadamente eficazes na redução do risco de infecção de qualquer vírus 

respiratório. 

 Importante se faz dizer que a proibição de compartilhamento de objetos 

pessoais, medida prevista no Protocolo, é fundamental na prevenção do contágio 

entre os membros e servidores.  

 O protocolo Enfrentamento à COVID 19 orienta ainda, de forma correta, sobre 

a necessidade da reorganização dos ambientes de trabalho para a manutenção de 

espaço mínimo de 2m entre os membros e servidores e sugere rodízio destes, caso o 

espaço seja insuficiente para a adoção dessa medida. 

 A abertura de janelas ou instalação de filtros nos ar condicionados é também 

mencionada, já que se sabe que ambientes fechados ampliam as chances de 

transmissão da infecção e que a circulação de ar reduz significativamente o 

quantitativo de gotículas em suspensão. 

 A higienização das superfícies de trabalho, bem como dos pisos e superfícies 

de maior contato (botões de elevadores, corrimãos, etc) faz parte das medidas 

sanitárias do documento e é fundamental em ambientes compartilhados. 
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 O consumo de água em bebedouros está também normatizado de forma que 

apenas as saídas de água para preenchimento de recipientes individuais seja 

permitida. Dessa forma, evita-se contato de saliva com superfícies compartilhadas, 

importante veículo de contágio. 

 Além das medidas acima descritas, que se referem ao ambiente de trabalho, 

o Protocolo traz ainda orientações pessoas visando mitigar o risco de contágio, tais 

como: etiqueta ao tossir ou espirrar, recomendações para lavagem das mãos, etc. 

 Outras medidas importantes citadas são a limitação de circulação 

desnecessária nas dependências do ambiente de trabalho, bem como a priorização do 

uso de escadas, em detrimento dos elevadores pela característica de confinamento 

em ambiente reduzida, traduz-se em local de significativo risco de transmissão de 

patologia. 

 A utilização de álcool gel é recomendada e a sua dispensação normatizada, 

com observação importante sobre a reposição dos insumos nos dispensadores. 

 É orientada a limpeza e desinfecção de ambientes, equipamentos, utensílios 

potencialmente contaminados, gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes 

sanitários, de acordo com as orientações da ANVISA, durante o período da pandemia. 

 Há recomendação de que as empresas prestadoras do serviço de limpeza 

disponibilizem Equipamento de Proteção Individual adequado aos seus empregados, 

bem como o treinamento destes a respeito de como exercer suas atividades 

minimizando o risco de exposição ao novo coronavírus, durante a pandemia. 

 Outra medida de redução de riscos de infeção se refere à redução da 

utilização dos veículos oficiais que se limitam a situações excepcionais. 

 Demonstrando preocupação com a saúde integral dos membros e servidores, 

há orientações sobre medidas de proteção à saúde física e saúde mental e há ainda a 

oferta de apoio psicológico aos membros e servidores que o necessitarem através do 
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Programa Qualidade de Vida. 

Como forma de garantir a adesão dos membros e servidores, bem como a 

efetividade das medidas descritas acima, foi instituída a comissão de prevenção de 

infecções no ambiente de trabalho, com a participação de representantes indicados 

pela AMPEB e SINDISEMP, além de representantes da administração do MPBA, que 

deverá acompanhar a execução do presente Protocolo, elaborar Procedimento 

Operacional Padrão (POP) e sugerir novas medidas internas com vistas a redução de 

risco de transmissão de doenças nas instalações do MPBA.  

Consideramos, pois, bastante completo e abrangente o Protocolo de 

Enfrentamento á COVID 19 e certamente mitigará de forma substancial o risco de 

contágio nas dependências do trabalho. 

Sugerimos que, com a evolução do quadro da pandemia, este seja revisto a 

qualquer momento em que houver novas recomendações dos órgãos competentes ou 

devido a qualquer outra razão pertinente. 

 

Dra. Ana Paula Mattos           
Cremeb 11208               
MPE/CESAU                   
Matrícula 353616 

 

 
 


