
PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 
PARA PREVENÇÃO DA COVID-19

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE



APRESENTAÇÃO

Para tanto, este Protocolo de Biossegurança para Prevenção da COVID-19 

nas atividades coletivas da Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira foi 

estabelecido para que sejam adotadas medidas voltadas para ações de 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades 

coletivas, que podem comprometer a saúde dos participantes e funcionários 

do setor.

OBJETIVO

Socializar as condutas a serem adotadas para o retorno das atividades 

coletivas presenciais para prevenção da disseminação do novo coronavírus.

DAS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES

O Protocolo de Biossegurança para Prevenção da COVID-19 apresenta 

diretrizes e orientações para o funcionamento e desenvolvimento de 

atividades  presenciais e considera abordagens distintas para as diferentes 

atividades em grupo, levando em conta público circulante e a natureza das 

atividades desenvolvidas em cada setor.

DAS RESPONSABILIDADES
A biossegurança é de responsabilidade individual e coletiva. A Secretaria 

Municipal de Saúde de Palmeira conta com um Protocolo de Biossegurança 

para Prevenção da COVID-19 com orientações gerais que deverá ser 

adequado às especificidades   de cada unidade de saúde. Todas as atividades 

coletivas ministradas na Atenção Primária em Saúde devem seguir as 

orientações deste protocolo.



REGRAS BÁSICAS A TODOS
INDIVIDUALMENTE, PARTICIPANTES E SERVIDORES

ORIENTAÇÕES GERAIS

 Seguir todas as instruções passadas pelo responsável do grupo;

 Não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou  

beijos;

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;

 Qualquer pessoa que apresente febre (considera-se febre aquela acima de 

37.1°) ou, pelo menos, um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza) não deverá comparecer às atividades 

coletivas e deverá procurar atendimento médico;

 Aferição da temperatura corporal não é obrigatória para atividades coletivas e 

ficará optativa ao servidor que tiver interesse em realizar;

 O uso de máscara de proteção é OBRIGATÓRIO. A máscara deve cobrir a 

boca e o nariz e ajustada para minimizar os espaços entre a face e a máscara. 

Salienta-se que se o participante da atividade tiver dificuldade em realizar as 

ações propostas com o uso da máscara, o mesmo deverá comunicar o 

responsável pelo grupo;

 As mãos devem ser higienizadas constantemente com água e sabonete  líquido, 

de acordo com a sequência de lavagem de mãos preconizada pela ANVISA;

 Alcool em gel 70% será disponibilizado em todos os pontos de fácil acesso aos 

participantes;

 Os bebedouros serão desativados. Todos devem trazer recipiente individual 

com água para consumo e será proibido compartilhamento de qualquer objeto 

pessoal (garrafa, toalha, etc);

 Nas áreas externas e internas a distância mínima entre as pessoas deve ser 

de 1 metro;

 O participante deverá atestar ciencia do termo de responsabilidade (modelo 

em anexo) para poder participar presencialmente das atividades coletivas.



BOAS PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO

 Realização de limpeza e da desinfecção de objetos e superfícies antes e 

depois de cada atividade, principalmente as mais tocadas como maçanetas, 

interruptores de luz,  corrimões, cadeiras, mesas etc.

 Os ambientes devem estar ventilados com manutenção da abertura de  portas 

e janelas. O uso do ar condicionado é desaconselhável.

 O ambiente disponível para a atividade coletiva deve acondicionar 50% 

do número total de participantes de acordo com espaço disponível 

respeitando o distanciamento de 1 metro;

DAS ATIVIDADES COLETIVAS AUTORIZADAS

HIPERDIA: atividade física coletiva destinada aos pacientes da área de 

abrangência que possuem comorbidade.

 O número de participantes será determinado pelo espaço disponível. 

50% da lotação máxima do espaço e deverá constar em placa indicativa 

na entrada do local (exemplo: limite máximo de 30 pessoas);

 Não será permitido consumo de alimentos;

 A carga horária geral será fixada em 2 horas, sendo a carga horária 

máxima para realização da atividade física de 30 minutos;

 O material utilizado na atividade (colchonete, peso, bastão e afins) 

deverá ser higienizado com alcool 70% antes e após o uso pelo 

usuário/paciente;

 É proibida a presença de convidados, familiares ou visitantes que não 

façam parte do grupo de atividade.

 Para participação presencial da atividade física coletiva será necessário 

apresentar comprovação de: 2 doses da vacina contra o COVID há mais 

de 15 dias ou Dose Única há mais de 15 dias para a população em geral 

que já teve sua faixa etária como Fase Vigente;

 O público que, por motivos particulares, não realizou a imunização 



poderá realizar as atividades individualmente em sua residência através 

de vídeo aula que será disponibilizada uma vez na semana por 

responsável do grupo;

 O público que por motivo de saúde ou que esteja aguardando a data 

para receber o imunizante (faixa etária ou segunda dose) poderá 

participar presencialmente mediante assinatura de termo de 

responsabilidade ou optar por vídeo aula;

TABAGISMO: grupo para incentivo e acompanhamento de paciente que 

procura o serviço para deixar o vício do tabagismo.

 Limite de 8 participantes de acordo com espaço e distanciamento;

 Não será permitido consumo de alimentos;

 A carga horária máxima será fixada em 2 horas;

 É proibida a presença de convidados, familiares ou visitantes que não 

façam parte do grupo;

 Para participação presencial do grupo coletivo será necessário 

apresentar comprovação de: 2 doses da vacina contra o COVID há mais 

de 15 dias ou Dose Única há mais de 15 dias para a população em geral 

que já teve sua faixa etária como Fase Vigente;

 O público que, por motivos particulares, não realizou a imunização terá 

atendimento individual de acordo com agendamento e disponibilidade do 

serviço/ESF;

GESTANTES: atividade educativa coletiva para gestantes cadastradas 

pela unidade que consultam pelo SUS ou rede particular.

 Limite de 8 participantes de acordo com espaço e distanciamento;

 Será permitido consumo de alimentos que serão servidos prontos para 

consumo no local e em recipiente descartável;

 A carga horária máxima será fixada em 2 horas;

 No caso de entrega de brindes ou lembrancinhas, as mesmas devem 



ser higienizadas com alcool 70% (no caso de material lavável) ou 

colocada em recipiente por 72 horas antes da entrega (no caso de 

material não lavável);

 É proibida a presença de convidados, familiares ou visitantes que não 

façam parte do grupo;

 Para participação presencial do grupo será necessário apresentar 

comprovação de 2 doses da vacina contra o COVID há mais de 15 dias;

 A gestante que, por motivos particulares, não realizou a imunização irá 

receber individualmente em sua residência material educativo que será 

disponibilizado por responsável pelo grupo;

 A gestante que por motivo de saúde não recebeu a vacina ou que esteja 

aguardando a data da segunda dose poderá participar presencialmente 

mediante assinatura de termo de responsabilidade ou optar receber o 

material em sua residência;



TERMO DE RESPONSABILIDADE NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Eu, _____________________________________________, CPF nº ____.____.____-___ , 

ciente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ciente do potencial risco de frequentar 

atividade coletiva presencial, ciente que a minha participação cria potencial risco ao Sistema 

Municipal de Saúde, ciente que a potencialidade mencionada neste termo será consolidada 

com a confirmação de casos de COVID-19 no Município de Palmeira. Por meio deste Termo 

responsabilizo-me pela participação em atividades coletivas ministradas pelos serviços de 

saúde pública nos termos definidos neste protocolo, inclusive no tocante a obrigatoriedade de 

imunização contra o COVID, sob pena de sanção na hipótese de descumprimento de qualquer 

regra do referido protocolo, e solidariamente ao Município de Palmeira por eventuais danos 

gerados por comissão ou omissão no tratamento e efeitos colaterais decorrente de eventuais 

casos de COVID-19. Por concordar com o exposto, firmo este documento. 

___________________________________________

Assinatura do responsável

ESF:_____________________      

Atividade coletiva:__________________________________________________  

Profissional responsável:______________________________________________ 



Palmeira _____ de _______________ de 2021


