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• Profusão de Informações
• Impressão de que sabemos tudo
• Informação se tornar conhecimento

• Conhecimento
• Referências
• Melhor Prevenção
• Embasamento para tomar decisão

• Unificar a informação



BREVE HISTÓRICO

2002/2003 - SARS-CoV – Severe Acute Respiratory Syndrome
• Início na China e se espalhou para o Sudeste da Ásia, América do Norte, Europa e África do 

Sul
• Infectou aprox. 8.000 pessoas/774 mortes/9,5% fatalidade
• Último caso em Setembro/2003
2012 – MERS-CoV – Middle East Respiratory Syndrome
• Origem na Península Arábica
• Vírus em circulação
• 35% de fatalidade
• 2494 casos (nov2019)/858 mortes associadas
2019/2020 – SARS-CoV-2 – COVID-19
• Início na China
• Taxa de transmissão 1 – 2,5/3
• Fatalidade 2-3%
• Matar maior numero de pessoas – maior número de casos



SARS CoV-2

Características

Os coronavírus pertencem à 
subfamília Coronavirinae, 
família Coronaviridae. São grandes vírus com 
uma única fita de RNA e um nucleocapsídeo
(estrutura composta pelo ácido nucleico do vírus 
(neste caso RNA) e seu invólucro proteico, o 
capsídeo) helicoidal. Seu nome se deve a 
espículas (estruturas proeminentes) presentes 
na superfície do vírus, o que lhe dá a aparência 
de uma coroa solar (corona em latim).
O nome coronavírus também é dado a outros 
vírus da família Coronaviridae, implicados 
geralmente em infecções gastrointestinais em 
seres humanos e animais.

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1438&sid=8

https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/



SARS CoV-2

Fisiopatogenia



SARS CoV-2

Período de Incubação 
O "período de incubação" se refere ao tempo entre a infecção do ser humano pelo vírus e o 
início dos sintomas da doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no caso 
da Covid-19 esse intervalo varia de 1 a 14 dias, geralmente ficando em torno de 5 dias. 
Fonte OMS

CDC cita estudos indicam que 97,5% sintomas apareçam em 11,5 dias3

Transmissão

• Respiração e contato



SARS CoV-2

Sintomas:
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os
sintomas mais comuns:
•Tosse
•Febre e calafrios
•Congestão ou coriza nasal
•Dor de garganta
•Dificuldade ou encurtamento da respiração
•Fadiga
•Dor no corpo e músculos
•Perda recente do olfato e paladar
•Garganta dolorida
•Náusea ou vômitos
•Diarréia

Fonte CDC



SARS CoV-2

Diagnóstico

Clinico - O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no entanto, 
casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da temperatura e a 
febre ser persistente além de 3-4 dias, ao contrário do descenso observado nos casos de 
Influenza. O diagnóstico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico.

Laboratorial

• RT-PCR
• (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction), é considerado o 

padrão-ouro no diagnóstico da COVID-19, cuja confirmação é obtida através da 
detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada, preferencialmente obtida de 
raspado de nasofaringe.

• Deve ser feito do 3º ao 10º dia do início dos sintomas



SARS CoV-2

• Sorologia
• A sorologia, diferentemente da RT-PCR, verifica a resposta imunológica do corpo 

em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG 
em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Nesse caso, o exame é realizado a 
partir da amostra de sangue do paciente. Para que o teste tenha maior 
sensibilidade, é recomendado que seja realizado, pelo menos, 10 dias após o 
início dos sintomas. Isso se deve ao fato de que produção de anticorpos no 
organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus. 
Realizar o teste de sorologia fora do período indicado pode resultar num 
resultado falso negativo. É importante ressaltar, ainda, que nem todas as pessoas 
que têm infecção por SARS-COV-2 desenvolvem anticorpos detectáveis pelas 
metodologias disponíveis, principalmente aquelas que apresentam quadros com 
sintomas leves ou não apresentam nenhum sintoma. Desse modo, podem haver 
resultados negativos na sorologia mesmo em pessoas que tiveram COVID-19 
confirmada por PCR.



SARS CoV-2

• Sorologia

• IgM positivo significa que a pessoa possui anticorpos do tipo imunoglobulina M, e 
daí se deduz que ela já foi exposta e está na fase ativa da doença havendo a 
possibilidade do microrganismo estar circulando no paciente naquele momento. 
Um resultado positivo para IgG pode indicar que a pessoa está na fase crônica 
e/ou convalescente ou já teve contato com a doença em algum momento da vida 
e, portanto, para algumas doenças, esses anticorpos funcionam como uma 
proteção em caso de novo contato com o microrganismo.

• A utilização de testes sorológicos para o diagnóstico da Covid-19 complementa o 
diagnóstico inicial baseado em técnicas para a detecção direta do patógeno, como 
a RT-PCR. A partir dos testes sorológicos é possível identificar pacientes que 
tiveram contato com o vírus, possibilitando identificar infecções assintomáticas ou 
com sintomas brandos, negativas em testes anteriores além de acompanhar a 
soroconversão do paciente acometido. Além disso, podem ajudar a revelar a 
propagação do vírus em residências, comunidade, contribuindo para orientar as 
medidas de controle de manejo epidemiológico.



SARS CoV-2

• Testes rápidos
• Estão disponíveis no mercado dois tipos de testes rápidos: de antígeno (que detectam 

proteínas do na fase de atividade da infecção) e os de anticorpos (que identificam uma 
resposta imunológica do corpo em relação ao vírus). A vantagem desses testes seria a 
obtenção de resultados rápidos para a decisão da conduta.

• No entanto, a maioria dos testes rápidos existentes possuem sensibilidade e 
especificidade muito reduzidas em comparação as outras metodologias. O Ministério 
da Saúde aponta que os testes rápidos apresentam uma taxa de erro de 75% para 
resultados negativos, o que pode gerar insegurança e incerteza para interpretar um 
resultado negativo e determinar se o paciente em questão precisa ou não manter o 
isolamento social.



SARS CoV-2

• Testes rápidos
• Basicamente, esse tipo de exame aponta se a pessoa teve ou não contato com o

vírus. Quando uma pessoa entra em contato com o vírus, o organismo inicia a
produção de anticorpos como um mecanismo de defesa. No entanto, é preciso
aguardar alguns dias até que a quantidade desses anticorpos seja detectável em um
teste (janela imunológica).

• Estudos científicos têm demonstrado que, a partir do sétimo dia de sintomas de uma
pessoa com Covid-19, é possível detectar anticorpos em testes rápidos, sendo que em
grande parte dos produtos registrados na Anvisa os resultados mais robustos foram
obtidos a partir do décimo dia. Portanto, é preciso estar atento às instruções de uso
dos testes.



SARS CoV-2

Fatores de risco

• Asma
• Doença Renal Crônica com diálise
• Doença Pulmonar Crônica
• Diabetes
• Imunidade comprometida
• Doenças do Fígado
• Acima de 65 anos
• Condição Cardíaca Grave
• Obesidade severa

Tratamento

Não há vacinas ou tratamentos específicos



Resistência do SARS-CoV-2

Human Coronavirus 
229E

SARS SARS-CoV-2
(COVID-19)

PLÁSTICO 2-6 dias 9 2-3 dias

FERRO 5 dias 5 2-3 dias

AÇOINOX 2-3 dias

COBRE Até 4h

VIDRO 5 dias 5 dias

PVC 5 dias

SILICONE 5 dias

TEFLON
TM

5 dias

CERÂMICA 5 dias 5 dias

LÁTEX até 8h

ALUMÍNIO 2-8h 2-8h

PAPEL 4-5

MADEIRA 4 4

AEROSSÓIS (TOSSE/ESPIRRO) 3

PAPEL CARTÃO 24h



Métodos de Desinfecção
1. AGUA E SABÃO

• Agente mais eficiente - Primeira opção de maneira Geral
• Necessária ação mecânica para ser efetivo
• Não utilizado em equipamentos de mergulho em geral

Por que 20 segundos?
Porque leva algum tempo para a mágica do sabão acontecer e, além 
disso, também precisamos de alguns segundos para garantir que 
estamos ensaboando todos os lugares. Os desinfetantes também 
funcionam, mas a maravilha da água com sabão é que você só 
precisa de um pouco de produto para usar em toda a mão e, apenas 
esfregando, se livra dos indesejados. Para conseguir o mesmo efeito 
com outros produtos, que geralmente contêm álcool, você precisa 
encher com essas substâncias todos os cantos onde os vírus podem 
estar ocultos.



ALCOOL

Segundo o CDC:
• solução alcoólica de pelo menos 60% de isopropanol ou etanol PARA AS MÃOS
• solução alcoólica 70% para desinfetar superfícies
• O uso repetido de álcool pode prejudicar certos tipos de plástico e borracha (ressecamento)
• Não é o mais indicado para uso em equipamentos de mergulho.
• Inflamável

• presença de qualquer tipo de gás comprimido, incluindo ar
• gases enriquecidos com oxigênio.
• Se o álcool aplicado nas mãos não tiver evaporado completamente, os vapores de álcool podem 

entrar no primeiro estágio do regulador ou encher o chicote e apresentar um alto risco de 
incêndio e explosão.

Métodos de Desinfecção



ALCOOL

O efeito baseia-se na desnaturação de glicoproteínas que fazem parte do envelope do vírus, sendo 
que a desnaturação as impede de exercerem as suas funções biológicas, químicas e físicas.

Os álcoois mais utilizados nos desinfetantes etc, são o etanol, o propanol e o isopropanol (o segundo 
menos utilizado do que os outros dois, ver FIGURA 1).

Métodos de Desinfecção



Alcool a 70%
• Atividade microbiana do álcool está condicionada à sua concentração em peso ou em volume, 

em relação à água.
• A solução a 70%, o produto tem a quantidade exata de água para facilitar a entrada do álcool no 

interior do microorganismo, seja bactéria, fungo ou vírus, como o Coronavirus. 
• A água impede a desidratação da parede celular externa do microorganismo
• Retarda a evaporação do álcool permitindo maior tempo de contato
• Maior penetração do álcool no interior do microorganismo, resultando na sua destruição.

• A fórmula em gel tem características que a qualificam como mais indicadas para a higienização 
das mãos. 

• Segurança, no caso de um acidente, por não espalhar rápido como o líquido, evitando assim 
o risco de incêndio. 

• Previne o ressecamento da pele.
• Soluções com concentração superior a 70%, sem a água ou com água em baixas proporções, 

desidratam o microrganismo sem matá-lo. 
• São ineficazes no combate ao Coronavirus porque evaporam com extrema rapidez.

• Soluções com concentração inferior a 70% também são ineficazes
• Não eliminam microorganismos, como o Coronavirus. Servem apenas para limpeza em 

geral, eliminando a sujidade como pó e poeira.



Métodos de Desinfecção
COMPOSTOS DE AMONIO QUATERNARIO

• Comuns em soluções de limpeza
• São amplamente empregados nas indústrias de cosméticos, farmacêutica e domissanitária, tanto 

em produtos domésticos com propriedades desinfetantes e cosméticas, quanto em 
medicamentos. Pode causar irritação de pele e das vias respiratórias e sensibilização dérmica, mas 
não é corrosivo. Tem a vantagem de não corroer os metais. Em geral, tem menos ação contra 
micobactérias, vírus envelopados e esporos. É inativado na presença de matéria orgânica, por 
sabões e tensoativos aniônicos. De baixo custo. 

• Prejudicial ao meio ambiente – cuidado com descarte



Métodos de Desinfecção

COMPOSTOS DE AMONIO QUATERNARIO

• Exemplo: * Informações enviadas pelo fabricante do produto:
• SANICID
• É comum no mercado encontrarmos diferentes nomenclaturas de quaternários de amônio os 

quais são classificados em “GERAÇÃO”, atualmente temos os quaternários de primeira até a 
quinta geração. Os quaternários de primeira geração são cloretos de benzalcônio que 
apresentam poder desinfetante inferiores aos demais, porém os quaternários a partir da 
segunda e indo até a quinta geração, apresentam poder desinfetantes superiores .

• EM RELAÇÃO A CORROSIVIDADE DE METAIS E BORRACHA E DESCARTE: O Sanicid comprova 
sua efetividade bactericida na diluição de 1:500 e nesta diluição o produto é totalmente 
seguro para ser utilizado em borracha, metais e em qualquer superfície lavável tanto que 
possui APROVAÇÃO FDA



Métodos de Desinfecção
ALVEJANTES
• Oxidante forte altera o genoma viral
• Solução a 0,05% de cloro ativo por 30’´para inativar o vírus ou 10’ em superfície não porosa
• Estudos variados relatam:

• 0,1% ou 1000 ppm em uma superfície rígida e não porosa (em estudo específico para SARS-
CoV-2)

• Hipoclorito de sódio a 0,1% inativaria o vírus em 1 minuto.
• A CDC recomenda uma solução de alvejante (5-6%) - 22ml alvejante/por litro com um tempo 

de imersão de 1 minuto para superficies rigidas não porosas. Esta solução relativamente fraca
de 2% de solução de alvejante e curto tempo contato não deve causar danos aos reguladores. 

• Usar Proteção – Irritativos/corrosivos
• Não misturar com outros produtos químicos
• Solução Instável após diluída



Métodos de Desinfecção
ALVEJANTES
Sobre o teor de cloro
Todas as embalagens das águas sanitárias informam o teor de cloro ativo do produto. Em Super 
Candida e Q’Boa, este teor varia de 2 % a 2,5 %. Esta é a concentração de cloro com que realmente se 
pode contar como agente bactericida disponível. Como as águas sanitárias Super 
Candida e Q’Boa são comercializadas em embalagens de 1 litro (1.000 cm³) ou de 2 litros (2.000 cm³), 
a quantidade de cloro ativo em cada embalagem é de 20 g a 25 g (embalagem de 1 litro) ou de 40 g a 
50 g (embalagem de 2 litros).
Notas:
1.Sendo a água sanitária muito fácil de ser dissolvida em água, pode acontecer uma completa diluição 
do produto: isso ocorre com marcas de baixa qualidade, produzidas por fabricantes de terceira linha. 
De fato, encontram-se no mercado águas sanitárias com baixíssimo teor de cloro ativo, o que significa 
baixa eficiência.
2.Assim como a água sanitária tem concentração de cloro ativo na faixa de 2 a 2,5 %, o hipoclorito de 
sódio (produto concentrado original da água sanitária) tem uma concentração média de 12 a 15% de 
cloro ativo.



Métodos de Desinfecção
Modo de Preparo:
1. Primeiramente, pegue um copinho descartável para café, esse copinho tem a capacidade de 50 mL.
2. Coloque 25 mL de água sanitária pura no copinho, ou seja, você deve colocar água sanitária até a 
metade do copinho.
Não tem problema se passar um pouco, nesse caso não pode faltar! – afirma Dr. Jorge Macedo.
3. Logo depois, pegue uma garrafa de plástico com capacidade de 1 litro, coloque um pouco de água 
e adicione os 25 mL de água sanitária.
4. Em seguida, complete o volume da garrafa com água, tampe e agite para misturar.

Atenção:
•Já que a solução preparada não tem o odor característico forte da água sanitária, é 
preciso identificar o conteúdo do frasco, por isso, faça isso logo após o preparo!
•Por exemplo, cole uma etiqueta com o nome “Água Sanitária Diluída” ou do mesmo modo escreva 
o nome no frasco com uma caneta de tinta permanente, dessas usadas para escrever em CD.
•Além disso, não deixe o frasco exposto à luz, guarde em lugar fresco, dentro de um armário e retire 
somente no momento que for utilizar.
•🚩MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS!



Métodos de Desinfecção
Como aplicar em superfícies:
1. Umedeça um pano limpo nessa solução, passe nas embalagens dos produtos que comprou, 
maçanetas, chaves, interruptores, torneiras e corrimão. NÃO USE A SOLUÇÃO PARA LIMPAR 
APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, COMO POR EXEMPLO, CELULAR, NOTEBOOK, TABLET E OUTROS.
2. A maioria das pessoas não terá nenhum problema no contato com essa solução diluída, mas o uso 
constante pode levar ao ressecamento ou uma dermatite. Dessa maneira, se você tiver a pele mais 
sensível utilize a solução com luvas.
3. Outro processo de aplicação: pegue um frasco com borrifador, coloque a solução diluída, borrife 
nas superfícies e, após 15-20 segundos retire o excesso com um pano seco e limpo, dessa forma, 
você não terá contato direto com a solução. 😉
Observação:
Para utilizar em pisos, áreas abertas, banheiros e solas de sapato, prepare a solução com um 
copinho de café cheio (50 ml) de água sanitária pura e siga as orientações, da mesma forma, que 
ensinamos anteriormente.
•Essa solução é muito mais concentrada, por isso, utilize-a com luvas.
•Umedeça um pano limpo e coloque após a porta, ao entrar passe sobre ele as solas do seu sapato.
•Sempre que for necessário, umedeça o pano novamente com a solução.



Métodos de Desinfecção
Diluição para equipamentos de Mergulho (Recomendação Scubapro)

100 ml - Alvejante 5% completa para 5 litros com água (4.900 ml)
50 ml – Alvejante 10% completa para 5 litros com água (4.950 ml)
200 ml – Alvejante 2,5% completa para 5 litros de água (4.800 ml)

Equipamentos que necessitam maior atenção

• Segundo estágio do regulador – bocal e superficies internas
• Snorkel
• Inflador oral dos dispositivos de flutuação
• Máscara

Evite e oriente para que a válvula do cilindro não seja tocada.



Scubapro

• 5% sodium hypochlorite bleach // 100 ml of product in 4900 ml of water
• 10% sodium hypochlorite bleach // 50 ml of product in 4950 ml of water

10 minutos!



CALOR

• A OMS indica que o covid é inativado se submetido 56 ° C /15 minutos. Existem estudos que o vírus SARS-
CoV-1 permanece estável entre 4ºC – 37ºC e,  e seria inativado após 30 minutos a 56°C (11) e 5 minutos a 
70ºC

• Considerando que um compressor capte ar contaminado, a temperatura infringida no processo de 
compressão – várias vezes a cada etapa – inativaria o vírus.

Luz UV-C
• A radiação ultravioleta é uma forma de radiação eletromagnética 
• UV-A, UV-B e UV-C
• UV-C mais agressivo para a vida, pois tem maior, produzindo efeitos devastadores sobre microrganismos 

como bactérias e vírus.
• Para o novo coronavírus, os raios ultravioleta agem dissociando moléculas e as informações genéticas do 

vírus, em uma ação que elimina a capacidade de infectar seres humanos.
• O ultravioleta é agressivo a qualquer célula viva, e isso não exclui as células que formam a pele. Uma 

exposição sem filtros e cuidados ao UV-C pode gerar queimaduras na pele e danos graves à saúde, sobretudo 
aos olhos.

Métodos de Desinfecção



Métodos de Desinfecção
Nota Técnica 47 - ANVISA

• Hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS)
• Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1% 
• Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo)
• Iodopovidona (1%) – ou PVPI
• Peróxido de hidrogênio 0.5%

• Possui ação rápida e é pouco tóxico. A inalação aguda pode causar irritação no nariz, garganta 
e trato respiratório. Em altas concentrações também pode desencadear bronquite ou edema 
pulmonar. Não é afetado por fatores ambientais ou na presença de material orgânico. É 
seguro para o meio ambiente. É contraindicado para uso em cobre, latão, zinco, alumínio. 
Maior custo. 



Métodos de Desinfecção
Nota Técnica 47 - ANVISA

• Ácido peracético 0,5%
• O ácido peracético é uma mistura em equilíbrio de peróxido de hidrogênio, ácido acético e 

água.
• Utilizados em laboratório: Vidro, porcelana, polietileno, polipropileno e teflon(r).
• Utilizados na indústria: PVC, polietileno e aço inoxidável.
• Lavagem de vegetais minimamente processados
• É efetivo na presença de matéria orgânica. É instável principalmente quando diluído e é 

corrosivo para metais (cobre, latão, bronze, ferro galvanizado). Sua atividade é reduzida pela 
modificação do pH. Causa irritação dos olhos e do trato respiratório.

• Quaternários de amônio
• Compostos fenólicos - Tóxico
• Desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa2 . 



PRODUTOS COMERCIAIS:

• Steramine
• Quaternary Alkyl (dimethyl benzyl ammonium chloride dihydrate) ....50%
• Aprovado EPA e FDA
• Importado

• Surfic
• Cloreto de benzalcônio - 5,2%
• PHMB (polihexametileno biguanida) - 3,5%
• Custo elevado

• Virkon
• Biodegradável e não corrosivo

• Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) - 21,45%
• Sodium chloride – 1,5%

• Equivalente a 9,75% de cloro

Métodos de Desinfecção



• Lysoform
• Irritante para olhos pele e mucosas
• Formol a 37%; dodecilbenzeno sulfonato de sódio à 12%; essência de eucalipto; água.
• Pode causar despigmentação da pele com uso contínuo
• Recomendação fabricante Pino

Lista de produtos da American Chemistry Council Center for Biocide Chemistries que tem uma “nota sobre patógenos 
virais emergentes” da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ao utilizar um produto de limpeza doméstico é 
prudente mudar o ingrediente ativo de vez em quando para evitar a criação de linhagens resistentes.

Métodos de Desinfecção



Preparação dos Estabelecimentos



Você deve considerar abrir?

• A abertura será consistente 
com as ordens das 
autoridades locais e gerais?

• Você está pronto para 
proteger os funcionários de 
alto risco de doenças severas?

Qualquer
NÃO

Não 
abra

São recomendadas ações de saúde e 
segurança no local?
• Promova práticas de higiene 

saudáveis como a lavagem das 
mãos e utilização de máscaras 
cobrindo o rosto, conforme 
possível

• Intensificar a limpeza, desinfecção 
e ventilação

• Encorajar o distanciamento social e 
melhorar o espaçamento entre os 
funcionários, inclusive através de 
barreiras físicas, musar o layout do 
espaço, encorajar o trabalho à 
distância, fechando ou limitando 
acesso às áreas, intercalar turnos e 
tempo de parada e limitar grandes 
eventos, quando e onde for 
possível

• Treinar todos os funcionários nos 
protocolos de saúde e segurança

Há monitoramento contínuo no local?
• Desenvolver e implementar 

procedimentos para checar sinais 
e sintomas dos empregados 
diariamente ao chegar, conforme 
possível

• Encorajar qualquer pessoa que 
esteja doente a ficar em casa

• Comunicar regularmente e 
monitorar desenvolvimentos com 
as autoridades locais e 
funcionários

• Monitorar faltas dos funcionários e 
práticas e normas de licenças 
flexíveis

• Esteja pronto para consultar com 
as autoridades de saúde locais se 
tiver casos no estabelecimento ou 
um aumento de casos na área 
local

ABRA E 
MONITORE

CDC.GOV/CORONAVIRUS

Tudo
SIM

Qualquer
NÃO

Atenda às 
medidas 
primeiro

Qualquer
NÃO

Atenda às 
medidas 
primeiro

Tudo
SIM

Tudo
SIM
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Preparação dos estabelecimentos

Considerações sobre contaminação
• Repensar/adequar o ambiente para:

• Facilitar a limpeza
• Evitar acúmulo de sujeira
• Ventilação
• Pensar no fluxo de entrada de equipamentos:

• Áreas de itens “possivelmente contaminados” separada dos itens que passaram por 
desinfecção

• Se possível ter uma área de recebimento à parte
• Planejamento de trabalho para não manusear simultaneamente itens em condições de 

desinfecção diferentes.
• Restrinja a área de circulação – por ex: feche a sala de aula enquanto não utiliza para dar aula
• Utilize lixeiras abertas ou de pedal
• Forneça copos reutilizáveis
• Inspeção e preparo de agentes desinfetantes.



Preparação dos estabelecimentos

Considerações sobre contaminação

Quais superfícies devo desinfectar no centro de mergulho?

• O CDC recomenda a desinfecção de todas as superfícies tocadas com freqüência. 
Em uma loja de equipamentos de mergulho, esses itens podem incluir, entre 
outros, maçanetas, banheiros, bancadas, máquinas de leitura de cartões, postos de 
abastecimento, bancadas de equipamentos, ferramentas comuns e teclados e 
mouses de computador. Ao usar qualquer desinfetante, siga as instruções de uso do 
fabricante.

• Use filme plástico sobre equipamentos eletrônicos para facilitar a limpeza e 
possibilitar renovação através da troca.

• Álcool Gel próximo dos pontos mais vulneráveis
• Marcação no solo para distanciamento de 2 metros entre as pessoas



Preparação dos estabelecimentos

Considerações sobre 
contaminação

Planilhamento de controle dos pontos 
vulneráveis e horários de limpeza
• Independentemente dos horários da 

planilha, faça uma limpeza sempre que 
tiver tido muita rotatividade de pessoas 
diferentes.



Recomendações – Recepção/Atendimento

Cartazes de alerta e orientação
• Uso de equipamentos de Proteção
• Distanciamento
• Sintomas do Covid
Pias
• Sabão
• Toalhas descartáveis
• Álcool Gel – no banheiro feminino particularmente 

importante
• Máscaras extras
• Termômetro infravermelho (ou termômetro regular com 

higienização adequada)



Recomendação - Oficina

• Área de recebimento – para itens possivelmente contaminados
• Separar área de itens “sujos” e itens “limpos”
• Entrada somente do(s) colaboradore(s) – não permitir circulação de 

pessoas
• Ferramentas – higienizar após uso
• Recarga de cilindros – cuidados com álcool
• Mantenha a higienização dos ganchos e cabides



• Limpeza prévia /intervalos
• Área do Instrutor
• Marcação no solo da posição das cadeiras

• Não trocar de lugar
• Coffee-break porções individuais ou arranjo adequado para a situação
• Utilização de Face Shield pelo Instrutor

• Para melhorar a comunicação e entendimento 
• Se optar por não usar associada à máscara de rosto – acrescentar a distância de 

2 m
• Prepare um briefing sobre as condutas de segurança

• Do dive center/instrução
• Dos alunos

Recomendações – Sala de Aula



• Vestiários
• Ducha antes de entrar com água e sabão
• Deixar os pertences separados

• Utilização de caixas
• Armários
• Desinfecção após cada uso

• Utilização de antiembaçante

• PISCINA
• Uso de Face Shield pelo instrutor e auxiliares para 

permitir uma maior aproximação
• Manter/checar  o tratamento adequado
• Habilidades

• Evitar exercícios de inflagem oral
• Exercícios de compartilhamento de Ar –

fazer adaptações

Recomendações – Piscina/Águas confinadas



• Se suas instalações permitirem, e você tiver espaço e segurança para fazer a 
lavagem dos equipamentos com os alunos como parte da aula. Além do 
aprendizado, ele verá que a limpeza é feita e se sentirá mais seguro

Recomendações – Piscina/Águas confinadas

• Se você tiver equipamentos em número suficiente, identifique-os e designe 
um para cada aluno, e assim ele possa identificar qual o de seu próprio uso e 
diminuir o risco de transmissão, bem como a necessidade de ficar 
desinfectanto a todo momento.



• GERAL
• Verifique se o seu fornecedor de serviços utiliza algum protocolo de 

segurança sanitária
• Confira a higienização do ambiente a ser utilizado
• Oriente os participantes por escrito e através de briefings prévios a cada 

mudança de local.

• Transporte Coletivo – inclusive embarcações
• Planeje o distanciamento através de mapa de assentos

• Hotéis
• Rooming list

Recomendações – Águas Abertas



LINKS PARA ARQUIVOS COMPLEMENTARES

https://1drv.ms/u/s!Av2YOwXS658kgsQuCsNZb_9EwbYPlg?e=lMDGwn


