
Selo de Biossegurança #retornoseguro 
 

O QUE É O SELO DE BIOSSEGURANÇA #retornoseguro 
O Selo de Biossegurança #retornseguro é uma certificação outorgada pela CMQV – Câmara 
Multidisciplinar de Qualidade de Vida. 
 

Esclarecimentos sobre o Selo  
 
O que ele certifica? 
Que a entidade cumpriu todos os requisitos de segurança frente a Pandemia COVID19, específicos para 
sua atividade, de acordo com os protocolos existentes e de acordo com a especificidade de sua atividade.  
 
O que são os protocolos? 
Os protocolos são conjuntos de procedimentos de biossegurança que visam oferecer um retorno seguro 
quer para reinício de atividade, quer para manutenção e continuidade da atividade de trabalho a todos os 
envolvidos na cadeia  
 
Em que são pautados os protocolos? 
São pautados na prevenção do risco biológico (biossegurança) frente ao risco COVID19. 
Seguem as diretrizes técnicas gerais para todas as atividades. São diretrizes gerais de acordo com a 
atividade e protocolos setoriais entre eles a OIT, União Européia, Ministério da Saúde, Ministério da 
Educação, ANVISA e outros. São protocolos gerais que norteiam ações a serem cumpridas.  
Seguem as diretrizes específicas de cada estabelecimento, em função da atividade e do risco dos 
envolvido frente a atividade fim. 
 
Resumindo: Cada atividade tem uma especificidade e uma necessidade de adequação de acordo com a 
análise dos riscos aos quais a entidade esteja submetida 
Cada empresa, cada atividade e cada situação deve seguir as orientações gerais e elaborar o seu 
protocolo específico em conformidade as suas necessidades próprias mediante aos riscos envolvidos, 
elaborando o seu próprio protocolo a ser seguido. 
 
Quem elabora os protocolos de cada empresa? 
Quem entende do assunto. 
Cada empresa deve se assegurar que está agindo de forma correta frente ao risco COVID19.  
Da mesma forma que as empresas se valem dos agentes de segurança do trabalho para se assegurarem 
que estão cuidando dos riscos trabalhistas, devem se valer de profissionais capacitados, habilitados e 
experientes em biossegurança para se assegurarem que estão cuidado de forma correta do Risco 
COVID19.  
-Para montagem das normas de segurança do trabalho, as empresas elaboram o PPRA. (atualmente, o 
PGR) 
-Para montagem das normas de biossegurança, as empresas elaboram o Manual de Biossegurança. 
 
O que faz a CMQV? 
A CMQV orienta na especificação e montagem do Manual de Biossegurança do estabelecimento:   
 
O que consta desse Manual? 
O Manual de Biossegurança é um conjunto de procedimentos de prevenção do risco biológico com foco no 
COVID19 prevenindo e assegurando com as seguintes especificações: 
1- Orienta, executa e lauda a realização dos exames  com base no protocolo #riscocovid - quais os testes 
que devem ser feitos, quando e por que e qual a interpretação dos resultados (opcional) 
2- Orienta o processo de sanitização necessário 
3- Orienta as ações de prevenção aos participantes da cadeia 
4- Orienta quanto aos materiais de higienização pessoal 
5- Orienta quanto aos materiais de higienização local permanente 
6- Orienta quanto aos controles de pragas/vetores/água 
7- Orienta o uso dos EPIs e EPCs 
8- Orienta no cumprimento dos protocolos legais setoriais.  
9- Orienta a montagem da equipe sentinela (alerta para sinais e sintomas) que pode ser em conjunto com 
a CIPA ou o encarregado da CIPA- cria o fluxograma emergencial 
10- Fornece o treinamento de Biossegurança   



 
Quando a empresa recebe o Selo de Biossegurança #retornoseguro? 
Após a entrega do Manual ao estabelecimento e a realizações dos treinamentos de orientação e 
conscientização sobre biossegurança preconizados, a CMQV realiza uma auditoria não anunciada para 
verificação do cumprimento das medidas contidas no Manual  
Quando a empresa adota de forma total e irrestrita todas as práticas contidas no Manual de Biossegurança 
específico para o estabelecimento, a CMQV certifica que o estabelecimento está em conformidade com 
todas as normas de biossegurança contidas no Manual.  
Esse Certificado confere, à empresa, o direito de uso do Selo de Biossegurança #retornoseguro.  
Em que forma a empresa recebe o Selo de Biossegurança #retornoseguro? 
Em forma de Documento de Certificação, numerado, podendo usar o mesmo em seu portfólio e em suas 
mídias sociais 
 
O que transmite o Selo de Biossegurança #retornoseguro? 

O selo transmite confiança a colaboradores, clientes, sociedade e a própria 
empresa. 

 
O Selo é um diferencial para seus clientes, seus colaboradores e 
todos da sua cadeia. 
 

O Selo não é uma iniciativa de marketing, é uma iniciativa de 
SEGURANÇA! 

 

A CMQV não é uma entidade fiscalizadora. 
A CMQV é uma entidade orientadora formada por profissionais da USP. 
A credibilidade, experiencia, habilitação e capacitação de seus membros confere a entidade o 
grau máximo de respeito e credibilidade TÉCNICA e ÉTICA 
Os selos CMQV atestam e certificam o grau pleno de conformidade técnica de atuação da 
empresa frente às orientações preconizadas nos manuais de procedimento gerais e específicos. 
 
Coordenação técnica do protocolo: Dra. Célia Wada farmacêutica- bioquímica – CRF-SP 7043. 
 

 



 


