
 
 

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 8ª REGIÃO - SÃO PAULO 
 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana – CEP 04013-020 – São Paulo – SP - Fone/Fax (11) 5082-1404. 

Home page: www.crb8.org.br – e-mail: crb8@crb8.org.br 
1 

Comunicado CRB-8 
 

À vista da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11-03-2020, que 

caracteriza a contaminação com o novo coronavírus como pandemia, e da Portaria nº 

188/GM/MS, de 04-02-2020, do Ministério da Saúde, que declara emergência em saúde pública 

de importância nacional (ESPIN), o Conselho Regional de Biblioteconomia - CRB-8 considera 

imprescindível registrar que sejam tomadas todas as medidas para a segurança e a saúde nas 

bibliotecas e sua equipe técnica, usuários, e acervo neste momento em que há riscos de 

contaminação pelo Coronavírus nas superfícies e no papel.  

Assim, valendo-se do conteúdo de diversos textos técnicos científicos disponíveis no 

meio digital, este Conselho faz uma compilação dos cuidados necessários para dar início às 

atividades, sabendo contudo que o assunto não será esgotado pois o conhecimento sobre o 

COVID-19 continua a evoluir, o que poderá exigir a adaptação das diversas orientações. 

Ao final do documento estão listadas as fontes caso haja interesse no aprofundamento no 

assunto. 

 

Medidas recomendadas em relação aos bibliotecários e equipe da biblioteca, aos 

usuários e ao acervo: 

  

1. Orientação individual aos colaboradores - lembrando que manter as bibliotecas 

seguras para seus trabalhadores e seus usuários é nossa maior preocupação: 

 

 siga os conselhos das autoridades locais de saúde pública, inclusive praticando o 

distanciamento físico mesmo com o início das atividades de trabalho e 

atendimento; 

  evitar a prática de cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

 manter cabelos compridos constantemente amarrados/presos; 

 manter as unhas curtas; 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 8ª REGIÃO - SÃO PAULO 
 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana – CEP 04013-020 – São Paulo – SP - Fone/Fax (11) 5082-1404. 

Home page: www.crb8.org.br – e-mail: crb8@crb8.org.br 
2 

 recomendar que os funcionários com barba as retirem para melhor fixação da 

máscara; 

 não compartilhar objetos de uso pessoal; 

 utilizar calçado fechado durante o expediente de trabalho. 

 

2.  Uso de Equipamento de Proteção individual – EPI, com vistas à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no ambiente de trabalho 

 

 máscaras cirúrgicas ou de tecido, lembrando que: 

✔ a máscara de tecido deve ser lavada diariamente, deve ser trocada sempre 

que estiver suja ou úmida, ou após o limite de 3 horas de uso contínuo 

conforme divulgado (consulte os links no final do documento); 

✔ não se deve reutilizar máscaras cirúrgicas, ela deve ser descartada sempre 

que estiver suja ou úmida ou depois de 2 ou 3 horas de uso; 

  óculos de proteção; 

  luvas nitrílicas (comum em cabeleireiros): lembrando que, antes de colocar as 

luvas e após descartá-las, deve-se lavar as mãos, sendo essa uma das principais 

recomendações de prevenção. Higienizar as mãos com água e sabão por pelo 

menos 20 segundos a cada vez. Esfregar os espaços entre os dedos, o dorso da 

mão e cavidades (dobras dos dedos e unhas), onde os microrganismos podem se 

alojar, sem esquecer do polegar. Usar sabonete (apenas água é insuficiente para a 

higienização). Atentar para a retirada das luvas conforme divulgado (consulte os 

links no final do documento); 

 aventais de proteção corporal (que devem ser lavados com constância). 

 

3. Para o espaço das bibliotecas  

 

 obrigatoriedade do uso de máscaras por funcionários e usuários; 
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 manter mesas e estações de trabalho da equipe da biblioteca com distância 

mínima de 2 metros entre elas; 

 nos espaços comuns como balcão e áreas de atendimento, não se deve deixar 

nenhum item pessoal; 

 organizar turnos de trabalho diferenciado para os trabalhadores da biblioteca, 

para evitar aglomeração de pessoas; 

 organizar os espaços de circulação, que devem ser mais o mais amplo possível; 

 manter portas e janelas abertas para haver circulação natural de ar, se possível 

com ventilação cruzada, considerando a manutenção dos ambientes arejados; 

 em locais sem janelas, que precisam do ar condicionado é necessário garantir a 

limpeza e a qualidade dos filtros de ar. Recomenda-se manter a temperatura em 

até 22°; 

 retirar tapetes e capachos; 

 higienizar cortinas e persianas; 

 

4. Para a manutenção e limpeza dos espaços 

 

4.1. Produtos para a higienização:  

 

 álcool em gel 70% disponível para higienização das mãos; 

 sabonete líquido neutro (para os banheiros); 

 álcool líquido 70% ou superior (para superfícies); 

 água sanitária (para chão, 20 ml de água sanitária por litro de água (1000 mL); 

 álcool de sódio éter sulfato (álcool AES) (para equipamentos de informática); 

 

4.2. Locais e itens a serem limpos 

 

 superfícies de móveis: mesas, balcões, cadeiras; 

 superfícies de equipamentos de informática: teclados, mouses; 
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 locais de toque de alta frequência: corrimões, maçanetas, interruptores de luz, 

botões de elevadores, telefones, portas de vidro temperado, chaves; 

 banheiros e torneiras; 

 bebedouros. 

 

4.3 Frequência da higienização e limpeza 

 

A limpeza e higienização do ambiente deverá ser diária sempre antes da abertura da 

Biblioteca. Se possível, duas vezes ao dia (no caso de ambientes amplos ou de grande 

movimentação). 

 

5. Para os acervos 

 

 

5.1. Em caso de devoluções de livros: lembrando que a devolução de material pode 

ser um meio de contaminação, assim recomenda-se: 

 

 devoluções exclusivamente em caixas 24 horas ou locais adaptados para este 

fim, como por exemplo caixas de papelão, lembrando que não se deve receber 

os livros diretamente no balcão da Biblioteca; 

 os materiais recebidos deverão seguir para a quarentena. Pesquisas mostram que 

o vírus Covid 19, perde a maior parte da infectividade em 6 dias e toda a 

infectividade em 9 dias à temperatura ambiente. Assim recomenda-se que os 

livros fiquem em quarentena no mínimo por 10 dias e no máximo por 14 dias. 

 

NÃO É RECOMENDÁVEL desinfetar objetos de coleção ou materiais patrimoniais. As 

soluções desinfetantes contêm álcool, água sanitária ou outros produtos químicos que podem 

danificar muitas das superfícies e materiais. Embora certas soluções possam ser apropriadas para 

alguns materiais o uso inadequado pode causar danos permanentes ou não desinfetar 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 8ª REGIÃO - SÃO PAULO 
 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana – CEP 04013-020 – São Paulo – SP - Fone/Fax (11) 5082-1404. 

Home page: www.crb8.org.br – e-mail: crb8@crb8.org.br 
5 

adequadamente. Consulte um conservador/restaurador profissional antes de fazer qualquer 

tipo de tratamento de desinfecção. 

 

Para reduzir o risco de transferência de vírus de objetos contaminados para pessoas, 

recomenda-se a quarentena de objetos. Lembrando que o “desinfetante mais fácil, mais seguro 

e mais barato é o tempo”, segundo Fletcher Durant, da Universidade da Flórida. “Somos 

guardiões de uma longa história, e nossa principal obrigação agora é garantir que haja um futuro 

longo para o conhecimento e a criatividade registrados, [e] confiados a nossos cuidados.” 
1 

 

5.2. Para realização de novos empréstimos, recomenda-se: 

 

 o acervo em quarentena ficará fechado, e será de acesso somente para 

funcionários da Biblioteca; 

  os empréstimos serão atendidos após os livros saírem da quarentena; 

  a entrega do material emprestado poderá ser feita das seguintes formas: 

 

 mediante agendamento, com data e horário pré-estabelecidos; ou 

 retirado no período em que a Biblioteca estiver aberta ao atendimento 

presencial, que deverá ser em tempo reduzido, imediatamente após a 

quarentena. 

 o acervo poderá ser reaberto conforme o desenvolvimento da pandemia no país, 

respeitando as normas vigentes em cada região e instituição. 

 

5.3. Acervo geral da biblioteca 

 

 Higienização para os materiais do acervo que não estavam em circulação, 

recomenda-se a fazer higienização dos mesmos. Fazer a limpeza geral e básica 

                                                 
1
 

 
 Fletcher Durant, diretor de Conservação e Preservação da Universidade George A. Smathers Libraries, da 

Universidade da Flórida. In: Como higienizar os acervos de bibliotecas durante uma pandemia?. Disponivél em:  

https://biblioo.cartacapital.com.br/como-higienizar-os-acervos-de-bibliotecas-durante-uma-pandemia/  

https://biblioo.cartacapital.com.br/como-higienizar-os-acervos-de-bibliotecas-durante-uma-pandemia/
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dos materiais e das estantes, a retirada de pó. Optar pelo uso do aspirador de pó 

e não usar de pano de limpeza. Limpar especialmente na parte de cima de 

estantes, onde há maior acúmulo de pó e, por consequência, maior chance de 

acumular microrganismos; 

 Temos ciência das dificuldades de atendimento das recomendações por parte das 

bibliotecas e ainda da necessidade de cumprir as orientações de cada instituição. 

Lembramos que a primeira preocupação das recomendações está centrada na 

saúde dos bibliotecários e da sua equipe, bem como a dos usuários, e depois 

com a conservação do acervo. Contamos com esforço e o bom senso de cada 

instituição para o atendimento das recomendações.  

 

Fontes sobre reabertura de bibliotecas e utilização de Equipamentos de Proteção 

Individual selecionadas pelo CRB-8 

 

a) Equipamento de Proteção Individual 

 

Orientações sobre a colocação e retirada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - 

COVID 19 ( COFEN/COREN)  

 

 

b) Equipamento de Proteção Individual – Máscara 

 

Orientação sobre o uso de máscaras no contexto da COVID-19 

 

Recomendações sobre o uso de máscaras no contexto do COVID-19, 09/04/2020 (adaptado 

da Organização Mundial da Saúde)  

 

Máscaras faciais de uso não profissional - Orientações Gerais, 03/04/2020 (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa) 

 

 

c) Notícias, estudos e recomendações 

 

Nota CFB sobre o Coronavírus 

 

A COVID-19 e o setor de bibliotecas em termos mundiais 

http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51994
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus/recomendacoes_uso_de_mascaras_09042020.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus/recomendacoes_uso_de_mascaras_09042020.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_mascaras_tecido_anvisa.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_mascaras_tecido_anvisa.pdf
http://www.crb8.org.br/nota-cfb-sobre-o-coronavirus/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/571649
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Recomendações da Comissão Brasileira de Bibliotecas - CBBU para elaboração de 

planejamento de reabertura das bibliotecas universitárias 

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA -10a 

REGIÃO CONCERNENTES AO PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL 

Recomendações do ICOM Brasil em relação à Covid 19 

 

Coronavírus – a atuação das bibliotecas hoje e o que podemos esperar do futuro 

 

Sete medidas a serem consideradas na reabertura das bibliotecas pós-pandemia 

 

COVID-19: recomendações para salvaguarda de acervos em bibliotecas 

 

Como higienizar os acervos de bibliotecas durante uma pandemia? 

 

Atividades em Bibliotecas: limpeza, higienização e desinfecção 

 

Cómo desinfectar los libros de la biblioteca en una pandemia 

 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas orienta profissionais sobre coronavírus 

 

Preparação das bibliotecas ante ao Coronavírus 

 

COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global 

 

¿Cómo será la reapertura de las bibliotecas tras la pandemia? 

 

La salud mental de bibliotecario 

 

La protección al personal bibliotecario en tiempos de emergencias 

 

El papel de las bibliotecas en tiempos de emergencias sanitarias 

 

La protección al personal bibliotecario en tiempos de emergencias 

 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

Regina Céli de Sousa 

Presidente CRB-8/2385 

 

http://www.febab.org.br/cbbu/wp-content/uploads/2020/05/Recomendações-14-de-maio-1.pdf
http://www.febab.org.br/cbbu/wp-content/uploads/2020/05/Recomendações-14-de-maio-1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/18ydH6dGipVJhdHMEdMJ6UjUHmFyODAAW
https://drive.google.com/drive/folders/18ydH6dGipVJhdHMEdMJ6UjUHmFyODAAW
http://www.crb8.org.br/covid-19-y-el-sector-bibliotecario-global/
http://www.crb8.org.br/coronavirus-a-atuacao-das-bibliotecas-hoje-e-o-que-podemos-esperar-do-futuro/
http://www.crb8.org.br/sete-medidas-a-serem-consideradas-na-reabertura-das-bibliotecas-pos-pandemia/
http://www.crb8.org.br/covid-19-recomendacoes-para-salvaguarda-de-acervos-em-bibliotecas/
http://www.crb8.org.br/como-higienizar-os-acervos-de-bibliotecas-durante-uma-pandemia/
http://www.crb8.org.br/atividades-em-bibliotecas-limpeza-higienizacao-e-desinfeccao/
http://www.crb8.org.br/como-desinfectar-los-libros-de-la-biblioteca-en-una-pandemia/
http://www.crb8.org.br/sistema-nacional-de-bibliotecas-publicas-orienta-profissionais-sobre-coronavirus/
http://www.crb8.org.br/preparacao-das-bibliotecas-ante-ao-coronavirus/
http://www.crb8.org.br/covid-19-y-el-sector-bibliotecario-global/
http://www.crb8.org.br/como-sera-la-reapertura-de-las-bibliotecas-tras-la-pandemia/
http://www.crb8.org.br/la-salud-mental-de-bibliotecario/
http://www.crb8.org.br/la-proteccion-al-personal-bibliotecario-en-tiempos-de-emergencias/
http://www.crb8.org.br/el-papel-de-las-bibliotecas-en-tiempos-de-emergencias-sanitarias/
http://www.crb8.org.br/la-proteccion-al-personal-bibliotecario-en-tiempos-de-emergencias/

