
RESOLUÇÃO Nº 457-CAS/INISA/UFMS, DE 2 DE MARÇO DE 2022.

Aprova o Plano de Biossegurança do Ins�tuto
Integrado de Saúde da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, em decorrência
da Pandemia da Covid-19.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE INSTITUTO DO INSTITUTO INTEGRADO DE
SAÚDE da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais, em decorrência da Pandemia da Covid-19; de acordo com a Resolução nº 238-CD/UFMS,
de 30 de dezembro de 2021 (Plano de Biossegurança, versão 6.0 da UFMS), resolve, ad
referendum:

 

Art. 1º Aprovar o Plano de Biossegurança versão 4.0 do Ins�tuto Integrado de
Saúde, conforme Anexo desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revoga a Resolução nº 344-CAS/Inisa/UFMS, de 30 de julho de 2021.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA JÚNIOR,

Presidente.
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ANEXO - PLANO DE BIOSSEGURANÇA VERSÃO 4.0 DO INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE

(Resolução nº 457-CAS/Inisa/UFMS, de 2 de março de 2022.)

 

A elaboração e atualização deste Plano de Biossegurança (PBio-Inisa), versão 4.0,
do Ins�tuto Integrado de Saúde (Inisa) foi baseada no Plano de Biossegurança 6.0 da UFMS
(PBio-UFMS), Resolução Nº 238-CD/UFMS, de 30 de dezembro de 2021, e no O�cio Circular nº
6/2022 – GAB/Progep/UFMS, de 10 de fevereiro de 2022, para orientar as a�vidades sob gestão
do Inisa nos espaços �sicos da Unidade 12, prédio anexo e Clínica Escola Integrada (CEI).

A atualização foi realizada pela Comissão local de Biossegurança do Inisa,
cons�tuída pela Portaria no. 8-GAB/Inisa/UFMS, de 8 de fevereiro de 2022.

 

1. Membros da Comissão

- Marcos Antonio Ferreira Júnior (Presidente da Comissão e Diretor do Inisa).

- Aline Ortega Soloaga (Representante técnico).

- Andreia Insabralde de Queiroz Cardoso (Coordenadora do Curso de
Enfermagem).

- Charles Taciro (Coordenador do Curso de Fisioterapia).

- Everton Falcão de Oliveira (Representante docente).

- Leila Simone Foerster Merey (Presidente da Comissão de Estágio do Curso de
Fisioterapia).

- Magno da Fonseca Cação (Coordenador Administra�vo).

- Nathan Aratani (Coordenador de Gestão Acadêmica).

- Oleci Pereira Frota (Presidente da Comissão de Estágio do Curso de
Enfermagem).

- Ramon Moraes Penha (Coordenador da Clínica Escola Integrada).

- Ana Carolina Aguirres Braga (Representante discente).

 

2. Data da aprovação

 

Plano aprovado pela Resolução nº 457-CAS/Inisa/UFMS, de 2 de março de 2022.

 

3. Medidas Gerais

Atender as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Organização
Pan-Americana da Saúde sobre medidas de higiene, de distanciamento social e de proteção
individual e cole�va, assim como as recomendações das Secretarias Estadual e Municipal de
Saúde locais. Assim, no ambiente local serão preconizadas as seguintes medidas prote�vas:

 

a) Higienizar correta e oportunamente as mãos com água e sabão ou preparação
alcoólica a 70%.

b) Cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ou lenço quando tossir
ou espirrar.

c) Evitar apertos de mãos e cumprimentos no rosto.
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d) U�lizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o
uso e realizar a higienização das mãos).

e) Realizar a higienização imediata das mãos após tossir ou espirar.

f) Evitar tocar as mãos nos olhos, no nariz e na boca.

g) Não compar�lhar objetos pessoais.

h) Não compar�lhar utensílios como copos, xícaras, bombas de tereré, chimarrão
e similares.

i) Usar máscaras (de diferentes modelos e materiais, como pano, cirúrgicas
descartáveis, com filtro, entre outras) nas dependências da UFMS e no INISA, conforme
orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.

j) Permanecer em casa na vigência de sinais e sintomas suges�vos de Covid-19 ou
de síndromes gripais.

k) Procurar atendimento médico se �ver febre, tosse, dor de garganta, dificuldade
em respirar ou qualquer outro sinal ou sintoma de síndromes gripais ou Covid-19.

l) Os casos posi�vos de Covid-19 deverão ser informados o mais breve possível a
chefia imediata, no caso de servidores, e os casos de estudantes deverão ser direcionados aos
docentes que remeterão aos coordenadores de curso para acompanhamento.

m) Evitar aglomerações em qualquer ambiente nas dependências da UFMS e
INISA, com respeito as medidas gerais de prevenção da Covid-19.

n) A u�lização da cozinha/copa do piso térreo da unidade XII, des�nada para uso
dos estudantes, deverá ser feita sem aglomerações de pessoas no ambiente para aquecimento
ou refrigeração de alimentos.

o) Todas as pessoas que circularem na unidade deverão ter a sua própria garrafa
individual de água, de forma a evitar a u�lização de copos no bebedouro, com exceção dos
descartáveis.

p) As partes comuns da Unidade deverão ser higienizadas pela equipe de limpeza
ao final de cada dia.

q) Seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária nacional e/ou local.

r) Toda comunidade universitária da unidade e da UFMS deverá preencher o
ques�onário do Vacinômetro UFMS obrigatoriamente, quando acadêmicos não terão acesso aos
sistemas oficias da ins�tuição se não o fizerem e os servidores e colaboradores serão no�ficados
pela direção e coordenações do INISA.

 

4. U�lização dos espaços �sicos e medidas de segurança

 

a) Todos os espaços poderão ser u�lizados até sua capacidade máxima de lotação
prevista, de acordo com a estrutura �sica planejada para ensino, pesquisa e extensão do INISA.

b) As medidas de biossegurança deverão ser adotadas como lavagem de mãos
com água e sabão ro�neiramente, uso de máscara de proteção facial corretamente, de forma
que cubra o nariz e a boca, uso de álcool gel que estará disponibilizada por todas as
dependências do INISA.

 

5. Medidas de Limpeza e Desinfecção de Super�cies e Ambientes

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária do Brasil, a ina�vação do coronavírus pode ser alcançada após um minuto de
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exposição a etanol a 70% ou hipoclorito de sódio puro. Assim, as seguintes medidas de limpeza
e desinfecção de super�cies e ambientes a seguir deverão ser seguidas:

a) U�lizar álcool a 70%, preferencialmente líquido, para desinfecção de
equipamentos de uso comum antes e após cada aplicação: estetoscópio, termômetros, fita
métrica, canetas para registros, instrumentos semiológicos e semiotécnicos em geral.

b) U�lizar álcool líquido a 70% para desinfecção de super�cies clínicas e de
contato, tais como colchões de macas, cadeiras de acolhimento; teclados de computadores,
mesas auxiliares, entre outros.

c) As desinfecções super�cies clínicas e de contato deverão ser feitas
imediatamente antes e após o uso.

d) Proceder limpeza imediata do ambiente ou de instrumentos na presença
matéria orgânica.

e) Aplicar hipoclorito de sódio a 0,5% para desinfecção de super�cies maiores,
como chão, corrimão, bancadas, paredes, azulejos, interruptores, entre outras.

f) Super�cies devem primeiramente limpas, com pano e solução de hipoclorito
dis�nta daquela u�lizada para o chão.

g) Usar água sanitária entre 2 a 2,5% de concentração de hipoclorito. A
concentração desejada (0,5%) pode ser ob�da diluindo 250ml de água sanitária para 750ml de
água.

h) Atentar SEMPRE para diluição conforme cada fabricante, a fim de se obter a
concentração desejada do hipoclorito (0,5%).

i) Caso a super�cie a ser desinfetada apresente sujidade aparente, primeiro
removê-la com água e sabão e na sequência aplicar o saneante.

j) Quando aplicada em super�cies metálicas ou tecidos, a água sanitária poderá
ter ação oxida�va, assim, recomenda-se sua remoção com água e sabão após 2 minutos de
aplicada nestas situações.

k) Não usar esterilizantes químicos ou desinfetantes de alto nível (glutaraldeído,
ácido paracé�co, orto�aldeído) ou an�ssép�cos (clorexidina, entre outros).

l) No caso do uso de soluções de hipoclorito, considerando sua toxicidade, u�lizar
Equipamentos de Proteção Individual e manter ambiente naturalmente ven�lados.

m) A unidade deverá ser subme�da à limpeza terminal ao final de cada dia de
uso.

 

5.1 Cronograma de limpeza

Setor Limpeza
Unidade XII e prédio anexo – espaços cole�vos Limpeza entre os turnos.

CEI  – espaços cole�vos Limpeza entre os turnos.
CEI – sala de educação Limpeza entre os turnos.

CEI - consultórios Limpeza após o uso.
CEI - ginásio Limpeza entre os turnos.
Laboratórios Limpeza após o uso.
Salas de aula Limpeza após o uso.

Sala de servidores Limpeza diária.
Salas administra�vas Limpeza entre os turnos.

Legenda: CEI: Clínica Escola Integrada
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6. Indicação e jus�fica�va das a�vidades presenciais:

 

6.1. Ensino de Graduação e Pós-Graduação

 

Considerando o Plano de Biossegurança da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, Versão 6.0 (h�ps://link.ufms.br/guia6), publicado por meio da Resolução
nº 238, de 30 de dezembro de 2021;

Considerando a Portaria Interministerial MTP/MS Nº 14, de 20 de janeiro de
2022, que estabelece as medidas para prevenção, controle e mi�gação dos riscos de
transmissão do coronavírus (Covid-19) em ambientes de trabalho;

Considerando a Resolução CNE/CP no. 2/2021 e a Nota de Esclarecimento do
CNE, de 22 de janeiro de 2022, que alerta para as medidas de prevenção contra a Covid-19 e
demais informações/orientações sobre as ações de Cuidado com as Pessoas na UFMS e no
INISA.

Considerando a Resolução Nº 430-COGRAD/UFMS, de 16 de dezembro de 2021,
que aprova o Regulamento dos Cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul para condução das a�vidades de graduação; e

Considerando a Resolução Nº 458-COPP/UFMS, de 17 de dezembro de 2021, que
trata dos cursos Stricto Sensu da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para
condução das a�vidades de pós-graduação;

Deverão ser adotadas as seguintes medidas/orientações durante o período le�vo
a par�r do semestre 2022.1:

 

a) A u�lização da máscara facial é obrigatória a todos os servidores e estudantes
no ambiente ins�tucional do INISA, sendo o uso da mesma de sua inteira responsabilidade:

 

A u�lização de máscaras é obrigatória a todos os servidores. Os
servidores que não �verem sua própria máscara deverão solicitar para a
Unidade. O servidor poderá optar por usar o modelo de sua preferência
(cirúrgicas descartáveis, com filtro e de pano) por sua responsabilidade,
conforme orientações da OMS e Ministério da Saúde.

 

Em caso de descumprimento da obrigatoriedade, tal situação deverá ser
informada e encaminhada para orientações e providências pela direção da Unidade. A u�lização
de máscara deverá ser monitorada em suas respec�vas unidades, de forma que em caso de
descumprimento deliberado e recorrente, após várias orientações da obrigatoriedade de uso,
poderá ocorrer responsabilização disciplinar. Em sala de aula, o professor cons�tui autoridade e
poderá não permi�r o ingresso/permanência de estudantes em sala de aula.

A PROAES concede Equipamento de Proteção Individual (EPI) para estudantes
economicamente vulneráveis, por meio de Edital, para o desenvolvimento das a�vidades
acadêmicas presenciais em conformidade ao Plano de Biossegurança da UFMS 6.0.

A PROGEP concede para as unidades EPI para eventual cedência aos servidores
que não tenham sua própria máscara ou estejam com a máscara danificada.

 

b)  Além do álcool distribuído pelo INISA, a PROADI instalou dispensers para
álcool gel em todos os campi da UFMS, em especial em locais de maior acesso e circulação, de
modo a incen�var a higienização das mãos. 03/03/2022
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c) A UFMS implantou a obrigatoriedade de preenchimento do Vacinômetro UFMS
(h�ps://link.ufms.br/vacinometro) em fevereiro de 2022, o que implicará na autorização para
acesso aos sistemas ins�tucionais. Todo o acompanhamento e cuidado com a equipe de
servidores e estudantes é conduzida pelas Unidades, apoiadas pela PROGEP e pela PROAES.

 

d) A versão 3.0 do Programa “Se Cuide-Te Amo. Uma ação do coração da UFMS”
(h�ps://link.ufms.br/seCuide2022) apresenta o rol de cuidados planejados para o ano de 2022
nos seguintes eixos: 1) Cuidado com as pessoas, em um ambiente inclusivo; 2) Desenvolvimento
de Pessoas, em um ambiente sustentável; e 3) Avanço Tecnológico, em um ambiente inovador.

 

e)  O auxílio Inclusão Digital/Acesso à Internet por meio de chip de dados com 20
GB de internet (renovados mensalmente), o emprés�mo de dados com 20 GB de internet
(renovados mensalmente) e o emprés�mo de Equipamentos Tecnológicos (Chromebook e
Notebook) aos estudantes para a realização dos estudos são ações com con�nuidade em 2022.
Tais ações cumprem com a proposta de avanço tecnológico em um ambiente inovador. Acessar
o link: h�ps://proaes.ufms.br/coordenadorias/assistencia-estudan�l/seae/ para acesso aos
demais auxílios da assistência estudan�l.

 

f)  A UFMS oferece exames para detecção do SARS-CoV-2 por diagnós�co
molecular para a comunidade universitária da universidade. As testagens são realizadas nos
Laboratórios da própria UFMS, sendo o LabDIP (Laboratório de Doenças Infecciosas e
Parasitárias) da Faculdade de Medicina (FAMED). Os agendamentos dos servidores, estudantes
e colaboradores terceirizados serão feitos exclusivamente pelo preenchimento do formulário
disponível no endereço eletrônico www.secuideteamo.ufms.br, de acordo com escala de
priorização previamente aprovada. O agendamento para os exames é feito por duas equipes da
Central de Triagem, uma da PROAES (estudantes) e outra da PROGEP (servidores).

 

g)  A UFMS oferecerá a vacinação contra Covid-19 na Clínica Escola Integrada (CEI)
do INISA em duas semanas de março, a par�r de parceria com a Prefeitura de Campo Grande
(SESAU) e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O início está previsto para o dia 7 de
março (início do período le�vo 2022.1) às 9h00min, com incen�vo a par�cipação de toda
comunidade universitária.

 

h) Em caso de suspeita de Covid-19 de servidores, o mesmo deverá comunicar a
chefia, providenciar o exame e enquanto aguarda o resultado deverá trabalhar remotamente.
Deverão ser realizados ajustes no RMO, devidamente cer�ficados pela chefia, não sendo
necessário abertura de processo no SEI. Em caso de confirmação de Covid-19, tendo condições,
o servidor poderá desenvolver suas a�vidades remotamente, quando deverá instruir processo
no SEI com o envio do resultado posi�vo ao Gabinete da PROGEP para autorização e registro no
sistema. Caso seja necessário afastamento, será obrigatória a apresentação de atestado médico
à DIAS/PROGEP.

 

i) Em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19 de estudantes com atestado
médico, os mesmos terão direito ao regime especial, de acordo com norma�vo vigente na
UFMS.

 

j) Servidores e estudantes, com diagnós�co confirmado, contactantes de caso
confirmado ou com suspeita de síndrome gripal, deverão respeitar os seguintes dias de 03/03/2022
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afastamento do quadro a seguir:

 

AFASTAMENTO DE PESSOAS CONSIDERADAS CASOS CONFIRMADOS OU CONTACTANTES DE
CASOS CONFIRMADOS DE  COVID-19

 

Casos Dias de afastamento Observações

  
10 dias após início

 

 dos sintomas*; ou
 7 dias após início

Caso confirmado
sintomá�co
(isolamento)

dos sintomas*
caso haja remissão dos sinais e sintomas

respiratórios e
 sem febre há 24
 horas, sem uso de
              an�térmicos.

  
10 dias após a

 

 coleta do teste
Caso posi�vo*; ou;

confirmado 7 dias após a
assintomá�co coleta do teste
(isolamento) posi�vo*, desde

 que se mantenha
 assintomá�co.
 10 dias após o

 

 úl�mo contato; ou
 7 dias após o
 úl�mo contato

Contactante   de
caso confirmado

(quarentena)

desde que se
mantenha assintomá�co e tenha resultado

nega�vo de teste
 PCR ou an�geno a
 par�r do 5º dia
 após o úl�mo
 contato.

  
10 dias após início  

 dos sintomas*; ou Obs.: Caso seja realizado
Caso suspeito

- síndrome gripal
sem diagnós�co

conclusivo
(isolamento)

7 dias após início dos sintomas* caso haja
remissão dos sinais e sintomas

respiratórios e sem febre há 24 horas, sem
uso de an�térmicos.

teste PCR ou an�geno após    o início dos sintomas, o
trabalhador será considerado caso confirmado ou

deixará de ser caso suspeito, de acordo com o
resultado do teste.

   
   

* O primeiro dia de afastamento deverá ser contado a par�r do dia seguinte ao diagnós�co. Por exemplo, se a pessoa
iniciou sintomas ou  teve teste posi�vo hoje, o primeiro dia de afastamento será contado a par�r de amanhã.

 

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde,
CONTACTANTE é qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de 03/03/2022
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covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até os dez
dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas (caso confirmado em sintomá�co) ou após a
data da coleta do exame (caso confirmado em  assintomá�co), que:

a) Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15
minutos, com um caso confirmado sem ambos u�lizarem máscara facial ou u�lizarem de forma
incorreta;

b) Teve um contato �sico direto (p. ex.: apertando as mãos) com um caso
confirmado;

c) É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de covid-19
sem u�lizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPI
danificados; e

d) Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, 
creche, alojamento, dentre outros) de um caso confirmado.

 

7. Recomendações/Orientações da Comissão de Biossegurança do INISA

 

a) Todas as a�vidades administra�vas, de ensino de graduação e pós-graduação
do INISA deverão ser realizadas de forma presencial com adoção das medidas estabelecidas
nesse plano.

b) Aqueles estudantes que apresentarem de forma documentada condições que
jus�ficam a não par�cipação presencialmente deverão fazer pedido de Regime especial,
conforme regulamentado pela UFMS.

c) Em casos posi�vos dos testes para Covid-19 de docentes, em que sejam
possíveis, deverá ser adotada a modalidade de ensino online síncrona de aulas no período de
afastamento.

d) As a�vidades prá�cas e estágios dos cursos do INISA deverão ocorrer de forma
presencial obrigatoriamente a todos os estudantes.

e) Destaca-se que os estudantes não vacinados não entrarão nos serviços
conveniados que exigem a vacinação como requisito para entrada, o que impedirá sua
con�nuidade na disciplina/estágio, sem possibilidade de reposições ou realização de a�vidades
compensatórias equivalentes. Serão considerados casos de exceção para concessão da oferta de
a�vidade compensatória ao estudante que esteja impossibilitado de ser imunizado
por contraindicação prescrita e documentada por médico, ou outro mo�vo protegido por lei,
condições que serão analisadas e encaminhadas pela Comissão de Biossegurança do INISA.

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Ferreira Junior,
Presidente de Conselho, em 02/03/2022, às 16:53, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3114053 e o código CRC 8D0CA69B.
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CONSELHO DO INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000492/2022-94 SEI nº 3114053
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