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Estamos vivendo um período que nunca 
imaginávamos que fosse acontecer. Tantas 
mudanças em nossas vidas de uma forma tão radical 
que fica impossível descrever aqui. Mas, diante de 
tudo, conseguimos manter a nossa empresa firme 
no propósito de desenvolver o melhor atendimento e 
prestar o melhor serviço no fornecimento de soluções 
em higienização profissional. Agradecemos ao nosso 
time de colaboradores por estarem juntos conosco 
nesse processo! Seguiremos firmes, sempre!

Nossa décima sétima edição não poderia tratar de 
outro assunto em sua capa se não fosse a pandemia 
e como os produtos profissionais podem apoiar os 
nossos clientes nesse processo. Vale a pena essa 

leitura. Nos destaques, comentamos um pouco sobre algumas notícias interessantes 
e de ações que foram realizadas. Na página 7, contamos um pouco da vida de Dulce 
Maria, nossa colaboradora que começou na SET como jovem aprendiz e que hoje já 
está efetivada e desenvolvendo um ótimo trabalho. Nas páginas 12 e 13, excelente 
ponto de vista do Dr. Cristiano Hecksher, diretor médico do Hospital Português, que 
está sendo local referência no combate ao Covid-19. Em Bem Estar, vocês irão ler 
interessante reportagem sobre a Depyl Action, clinica de estética que atua em todo o 
Brasil e que irá comentar sobre os protocolos de higiene adotados. Em Gastronomia, 
o novo Parraxaxá reinventado para a nova normalidade, com fortes investimentos em 
segurança e infraestrutura. Nas páginas 18 e 19, nosso parceiro ALLIANCE comenta 
sobre as lavanderias self service e como esse modelo de negócio pode crescer na 
região nordeste. Na nossa Vitrine, alguns lançamentos que apresentamos ao mercado 
como apoio no combate ao vírus. Fechamos nossa edição com excelente artigo da 
Dra. Paula Maracajá Bezerra, Cirurgiã Dentista, Mestranda em Ciências Odontológicas 
pela UFPB, que trata de tema super importante para as crianças. 

Desejamos saúde para todos!     

   

Alexandre Reis
Diretor Comercial
  



Fernando, tudo bem? Por coincidência, 
acabamos de fechar uma parceria com 
a FreeCo Pro. Um sistema eficiente, que 
cria uma barreira química que impede 
que o odor se propague no ambiente.  
O equipamento é instalado em regime de 
comodato e o refil com 500 ml pode realizar 
até 300 usos! Fale com o nosso time!  

Olá SuperSet, tudo bem? Em nosso escritório, 
estamos com um sério problema de odor quando 
os nossos colaboradores vão até o sanitário fazer o 
“número 2”. Você teria alguma dica para nos dar?  
 
Fernando Santos, Recife/PE
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Doação
No mês de junho, duas ações encheram nossos corações de 
alegria. A Set Sistemas fez a doação de itens de limpeza para 
duas instituições que fazem um trabalho sério e ajudam os mais 
necessitados. São elas: o Hospital de Câncer de Pernambuco 
(aqui no Recife/PE) e o Hospital Napoleão Laureano (em João 
Pessoa/PB). Cada instituição recebeu 120 litros de desinfetantes 
da Diversey. No Hospital de Câncer, a entrega foi feita pelo nosso 
gerente comercial Marcello Neves, que entregou a doação à Sra. 
Juliana, responsável pela captação de recursos da unidade. Na 
Paraíba, Cléber Marques, nosso consultor comercial, fez a entrega 
para Sr. Jairo Paiva, responsável pelas compras do hospital. Faça 
sua parte. Ajude também!

Rio Grande do Norte
Com muito orgulho, anunciamos aos nossos 
clientes e parceiros que a Set Sistemas é o novo 
distribuidor autorizado exclusivo Diversey no 
Rio Grande do Norte. Nossa família agora está 
completa! Fale com a gente e conheça a mais 
completa linha para higienização da sua empresa. 



Educação
Um dos mais tradicionais colégios da cidade 
do Recife, o Equipe, nos escolheu para fornecer 
todos os utensílios da TTS Brasil e os químicos 
da Diversey, que irão apoiar em processos mais 
seguros nessa retomada às aulas.

Num registro pré-pandemia, recebemos em 
nossa sede o gerente nacional de vendas 
da 3M do Brasil, Edilson Cesar, que estava 
acompanhado por Emerson Cavalcanti, 
executivo que nos atende diretamente. A dupla 
foi recebida pelo diretor comercial Alexandre 
Reis. Bons negócios estão por vir.

Treinamentos Reconhecimento
Durante a pandemia, nossa equipe 
comercial também adquiriu novos 
conhecimentos e participou de trei-
namentos que trouxeram muitas novi-
dades em higiene profissional. Em um 
desses momentos, Diego Matias Gue-
des de Paulo, da TTS Brasil, repassou 
conhecimentos, via plataforma Zoom, 
para os nossos consultores. 

Parabéns ao nosso parceiro Volk do Brasil 
por ter ficado em terceiro lugar na Top of 
Mind Proteção 2020. A pesquisa identifi-
ca as marcas mais lembradas em luvas 
de segurança. 

Alagoas

Nossa equipe não para! Com todos os 
cuidados, concluímos mais uma instalação de 
lavanderia hospitalar com sistema Diversey 
Brasil, desta vez na cidade de Palmeira dos 
Índios, interior alagoano. Na foto, Marcelo 
Barros e Sérgio Ricardo.

Totens

Hotelaria

Frota

Um dos novos produtos vendidos pela Set Sistemas é o totem para álcool em gel. 
Uma forma segura de garantir a higiene das mãos para as pessoas que chegam 
ao seu estabelecimento, seja de que área for. Aqui na Set, nós customizamos os 
totens e deixamos as peças com a cara da sua empresa. Alguns clientes, como 
os restaurantes Leite (Recife) e Du Maranhão (Jaboatão dos Guararapes) e o Cine 
Eldorado (Garanhuns) já estão com os seus à disposição dos clientes. Gostou? 
Entre em contato com a gente e encomende um agora mesmo!

Diante do cenário atual e pensando em apresentar alternativas e protocolos 
operacionais para retomada da hotelaria, a consultoria em food service e hotelaria 
Saber Cuidar convidou nosso diretor Alexandre Reis e outros grandes profissionais 
para debater sobre estratégias e ações, além das expectativas em relação ao 
futuro da hotelaria. O evento aconteceu no mês de maio, pelo Zoom, e teve como 
mediadora a sócia e consultora da Saber Cuidar, Irenne Lima.

Tem carro novinho circulando por aí! Esta Fiorino 
é um reforço para a nossa frota, sempre com o 
objetivo de entregar nossos produtos e serviços 
de forma mais rápida e eficiente.

Visita
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Festa marca os 25 anos
da Set Sistemas
Uma noite inesquecível. Assim podemos resumir a festa que reuniu colaboradores e principais fornecedores 
para a comemoração dos 25 anos da Set Sistemas, no dia 22 de novembro, na Arcádia da Rua do Futuro, no 
Recife. A noite teve início com uma bênção, feita pelo Padre João e pelo pastor Francisco Dias, agradecendo 
a Deus por todos os momentos vividos. Em seguida, tivemos homenagens aos colaboradores com mais 
de 10 anos de empresa, que receberam placas comemorativas. Também houve a entrega de um prêmio 
especial para o funcionário de destaque do ano – quem recebeu o prêmio foi a assistente administrativa 
Dulce Maria. Os sócios que fundaram a Set Sistemas (Cláudia Reis, Vicente Miranda, José Miranda e Antônio 
José) também foram homenageados. A noite ainda contou com sorteios de vários brindes e muita animação 
ao som da banda de Lena e Henrique. Confira alguns momentos marcantes desta festa!   

4-6

Dulce Maria recebeu prêmio como destaque do ano

Vicente e Fátima com os filhos, Cláudia, Alexandre e Adriana

Um brinde coletivo no dancing que ficou lotado durante a festa

Davi Tod, da Diversey, recebeu placa de fornecedor há 25 anos 

Bênçãos do Pastor Francisco Dias e do Padre João

Alisson Alcântara e Fábio Almeida representaram a Kimberly-Clark

Sorteio de vários brindes com os colaboradores
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Sabe aquelas histórias legais de pessoas que subiram 
degraus dentro de uma empresa? Pois então, este é o 
exemplo da Dulce Maria, de 22 anos, que atualmente tra-
balha como recepcionista na sede da Set Sistemas, em 
Olinda, Pernambuco. Ela chegou à empresa, em maio de 
2016, como jovem aprendiz e passou um ano neste posto 
até o fim do contrato. Após cinco meses, em outubro de 
2017, foi chamada para retornar à Set, só que desta vez, 
como efetiva. “Fui contratada para recepcionar os clien-
tes e dar apoio em algumas atividades administrativas 
como no pós-vendas e na pesquisa de qualidade”, conta. 

Nesses mais de dois anos como colaboradora da em-
presa, Dulce faz um balanço bastante positivo. “Tenho 
certeza de que cresci muito como pessoa e profissional, 
principalmente porque comecei nova e sem experiência 
alguma. Todos que trabalham na Set Sistemas são aber-
tos para ensinar e eu aproveitei a oportunidade”, desta-
ca. “Hoje posso dizer que sei um pouco de tudo: vendas, 
almoxarifado, RH, faturamento e financeiro. Gosto de 
aprender e a Set sempre esteve disposta a me ensinar”, 
enfatiza Dulce.

Além de atuar como recepcionista, Dulce também ajuda 
no contas a receber. “Considero a recepção como ponto 
de partida para novos desafios e agora o contas a rece-
ber tem sido a oportunidade de subir mais um degrau 

tanto de aprendizado como de experiência”, ressalta. De 
acordo com ela, o desempenho do trabalho é desafiador 
no dia a dia. “Minha rotina de trabalho é bem apertada. 
Hoje eu recepciono, dou entrada em notas de transporte 
e atuo no contas a receber. Administrar essas atividades 
é trabalhoso, mas também reconfortante quando vejo 
que após terminar um dia de trabalho consegui dar conta 
de todas as tarefas”, frisa. 

“É muito bom ter tido a chance de crescer dentro da em-
presa. Gosto de fazer sempre mais e estou percebendo 
que a empresa tem me dado essa oportunidade. Penso 
que temos uma luta diária na qual toda empresa trabalha 
para continuar em frente, é ótimo participar dessa luta 
mesmo que não seja fácil”, fala. 

Dulce Maria fez dois períodos do curso de Gestão de Pes-
soas, que atualmente encontra-se trancado, pois ama a 
área de Recursos Humanos, porém, fala que está muito 
interessada em iniciar o curso de Ciências Contábeis fu-
turamente. O sonho dela é poder alcançar todos os ob-
jetivos que estabelece na vida. “Não tenho uma meta de 
vida principal. Divido meus objetivos em curto e médio 
prazo. Já realizei o desejo da casa própria, agora me pla-
nejo para comprar um carro”, afirma. Nas horas vagas, 
gosta de aprender e falar da Bíblia com as pessoas, como 
também de assistir séries e escutar música. 
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Todos que 
trabalham na 
Set Sistemas 

são abertos 
para ensinar.”
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O Coronavírus  
e o reforço nos cuidados 

com a limpeza nos 
ambientes profissionais

Pandemia deixa ainda mais evidente a 
importância da higienização profissional



O mundo já não é mais o mesmo desde março de 2020 quan-
do a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pan-
demia global do novo coronavírus (Covid-19). Diante deste 

cenário, várias medidas para conter a proliferação da doença 
passaram a fazer parte da rotina da população. Uma das mais 
importantes é a questão da limpeza: cuidados redobrados com 
a higiene pessoal e a desinfecção dos ambientes domésticos e 
corporativos. No momento em que vários segmentos da indústria, 
comércio e serviços retomaram as atividades, ficou ainda mais 
evidente o quanto a limpeza profissional é necessária e importan-
te para que empresas colaborem com a segurança dos clientes 
e funcionários.

O diretor comercial da Set Sistemas, Alexandre Reis, diz que a 
pandemia pegou todas as pessoas de surpresa. “Fomos forçados 
a repensar nosso modelo de trabalho, nossos hábitos e costu-
mes. Com os nossos clientes, não foi diferente. O chamado ‘novo 
normal’ fez com que o setor de higiene profissional entrasse em 
ebulição”, afirma. Para a assessora técnica da Diversey, Fernan-
da Gaby, a volta ao novo normal está associada ao aumento da 
consciência e da necessidade de seguir todos os protocolos de 
limpeza e desinfecção com produtos e equipamentos adequados, 
registrados e de acordo com os processos em sua totalidade. “In-
dependente do setor, tanto o cliente, visitante e ou colaborador 
estão à espera e com a expectativa de encontrar um local que 
garanta um ambiente seguro e saudável”, destaca ela. 

Sobre alguns setores em específico, os hospitais já possuíam 
os protocolos de higienização definidos, pois sempre foi con-
siderado um setor crítico, com alto nível e preocupação com a 
área de higiene. “Os hotéis, apesar de já realizarem os proce-
dimentos, buscaram apoio dos fornecedores para criarem os 
protocolos individuais, pois não há um padrão pronto e cada 

hotel pode fazer o seu de forma independente, de acordo com 
as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa)”, informa Reis.
 
Muitas associações de hoteleiros, como a da praia de Porto de 
Galinhas, localizada no Litoral Sul de Pernambuco, buscaram 
orientações de entidades de referência na saúde, como o Real 
Hospital Português, por exemplo, que agiu prestando consultoria 
aos hoteleiros nessa retomada. Já as operações de alimentação 
(bares, restaurantes e afins) tiveram que realizar forte investimen-
to para se adequar às novas regras de higienização e segurança 
definidos pelo governo para a reabertura. “Nossa sugestão para 
as empresas desse setor foi a contratação de uma consultoria em 
segurança dos alimentos para que as rotinas fossem implementa-
das e a volta fosse mais segura”, declara Alexandre Reis.

No momento em que um vírus desconhecido, que adere às super-
fícies, todo cuidado é pouco. O processo de higienização deve ser 
reforçado em todos os níveis, principalmente nas superfícies em 
que as mãos têm contato: celulares, maçanetas, bancadas, con-
troles remotos e telas de computador. Muitos escritórios adotaram 
o processo “Do It Yourself” ou “Faça você mesmo”, onde cada 
funcionário realiza a higienização de sua estação de trabalho. 
“Adotamos essa prática aqui na Set Sistemas e notamos o enga-
jamento dos colaboradores em fazer isso para preservar a saúde. 
Buscamos no mercado soluções que apoiassem esse novo mo-
mento, como lenços umedecidos em solução bactericida, álcool 
gel portátil e também criamos um Kit de Higiene Profissional para 
os funcionários que estejam em home office, com 11 produtos”, 
frisa o diretor comercial da Set.

Consultoria - No momento de planejar a retomada das ativida-
des, os clientes contaram com a consultoria da Set. As deman-
das aumentaram muito e a empresa se esforçou para entregar o 
melhor aos seus parceiros. Foram realizados vários treinamentos 
virtuais nos primeiros dois meses da pandemia, como os de for-
ma presencial atualmente, observando todos os cuidados com a 
segurança. “Os clientes sabem que fornecemos apenas produ-
tos de extrema qualidade, que são usados no mundo todo, pois 
distribuímos marcas multinacionais e isso hoje é uma vantagem 
competitiva, na medida em que essas indústrias estão trabalhan-
do incansavelmente para trazer a melhor solução em produtos de 
higiene profissional, além de apoiar na montagem de protocolos”, 
fala Alexandre Reis. 

“Todas essas novidades chegam mais rápido aqui, pois recebemos 
as orientações globais e agimos localmente. Não tenho dúvida de 
que o mercado ficará mais amadurecido e os clientes irão procu-
rar as empresas que agregam valor na relação de parceria e não 
mais simplesmente no ‘comprar e entregar’. Nesse momento, nos-
so time comercial está engajado para orientar os nossos clientes 
e oferecer a solução mais segura, em qualquer nível”, salienta o 
diretor comercial. 



Com o início da pandemia, em março, a Set viu a necessidade 
de agregar novos itens ao portfólio. Foram eles: Face Shield (es-
cudo facial), Máscaras TNT camada tripla, Jaleco em TNT, Álcool 
Gel com Pump, Totem para Álcool Gel, Wipers Umedecidos, Pul-
verizadores Mecânicos e com Bateria, Higienizadores de Assento 
Sanitário e Kit de Limpeza Profissional. “Continuamos a pesquisar 
diariamente por soluções que possam facilitar a vida dos nossos 
clientes, proporcionando mais segurança nos processos”, diz Ale-
xandre Reis.

Protocolos de higienização - De acordo com Fernanda Gaby, 
assessora técnica da Diversey, há vários protocolos de higieni-
zação nos ambientes corporativos, que colaboram na segurança 
de clientes e funcionários. “Os protocolos mais importantes são: 
higienização das mãos, limpeza e desinfecção de superfícies, uso 
correto de EPIs, limpeza e desinfecção do que não é descartável, 
uso de produtos químicos profissionais, com registro para a área 
(uso hospitalar e uso institucional) e validação dos processos”, 
informa. “Além disso, recomendamos o aumento da frequência 
na limpeza e desinfecção de algumas áreas onde as superfícies 
eram somente limpas, como o almoxarifado, administrativo e sa-
las de reunião. Agora essas áreas também devem ser limpas e 
desinfectadas”, fala. 

Dentro do cenário atual, os produtos de alta performance são os 
que possuem princípio ativo tecnológico, como o peróxido de hi-
drogênio acelerado (Oxivir e Alpha HP), produtos 2 em 1 (limpador 
e desinfetante), por aumentarem a produtividade eliminando eta-
pas e garantindo o processo, produtos sustentáveis, sem necessi-
dade de enxágue, e produtos com compatibilidade com a maioria 
das superfícies (plástico, inox, ferro, borracha, fórmica, vidro e 
vinil). “Por serem produtos únicos, que facilitam o treinamento e 
o compliance, garantem a qualidade e segurança, e aumentam a 
produtividade”, destaca Fernanda. 

Hotel Village Porto de Galinhas - Após vivenciar uma pausa 
inédita em seus 32 anos de história, o Hotel Village Porto de Gali-
nhas reabriu as portas, no final de julho, totalmente adaptado às 
exigências da nova normalidade. Desde a chegada do vírus à Chi-
na e sua possibilidade de espalhar-se pelo mundo, a diretoria do 
hotel começou a pesquisar sobre as formas de prevenção dentro 
do ramo da hotelaria. “Essa antecipação resultou, de forma as-
sertiva, num manual completo de novos protocolos de segurança, 
higienização e melhores práticas, de forma a oferecer um hotel 
seguro e igualmente lúdico, atendendo à sua missão corporativa 
de fazer as pessoas felizes de frente para o mar”, afirma o diretor 
comercial do Hotel Village, Eduardo Tiburtius. 

Para a produção, treinamentos e execução do manual, o hotel 
contou com a consultoria da Set Sistemas e da Help Saúde. Den-
tre as medidas adotadas estão: o funcionamento do hotel com 
capacidade reduzida; o uso de aplicativo para check-in e check-
-out, evitando o maior contato físico do hóspede com a equipe e 
eventuais aglomerações na recepção; a desinfecção das malas 
e pés de todos os hóspedes na chegada ao hotel com produto 
à base de peróxido de hidrogênio acelerado (fornecido pela Set 
Sistemas), capaz de eliminar vírus, fungos e bactérias. 

“Esse mesmo produto, de alta potência, também está sendo utili-
zado para a limpeza das acomodações, áreas comuns, mobiliário, 
pisos, entre outros. O hotel também disponibiliza álcool em gel e 
sabão bactericida nas áreas comuns e nas acomodações. Além 
disso, passou a utilizar máquinas de ozônio para uma higieniza-
ção profunda dos apartamentos e bangalôs a cada check-out. Os 
enxovais são trocados diariamente e a lavanderia interna funciona 
sob novas práticas, ainda mais rigorosas e alinhadas às exigên-
cias da nova normalidade”, fala Eduardo Tiburtius. 



1.Quais os cuidados os colaboradores devem ter no ambiente 
de trabalho?
Eles devem manter os cuidados em cima de quatro pilares: hi-
gienização das mãos, uso de máscaras, distanciamento físico dos 
colegas, de 1,5m a 2m, e isolamento social. Fora do trabalho, só 
frequentar os locais que estejam realmente flexibilizados. Também 
é necessário seguir os protocolos de biossegurança de cada em-
presa. 

2.Como se comportar na hora das refeições dentro das 
empresas?
Cada empresa deve elaborar o seu protocolo, que basicamente 
abrange os quatro pilares. Na hora de se alimentar, o colaborador 
deve tirar a máscara, ficar distante dos colegas e evitar aglome-
ração. O próprio restaurante ou refeitório deverá ter turnos com 
menos pessoas, selecionadas por áreas, respeitando o isolamento 
físico de 1,5m a 2m. Os alimentos devem estar dentro das normas 
e os colaboradores terão que seguir todas as recomendações e 
protocolos criados por cada empresa, junto com o próprio Progra-
ma de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Também deve-se 
evitar o uso de comida self-service, que deverá ser servida por 
uma pessoa específica, e utilizar uma comida de próprio uso. 

3.A máscara de tecido tem validade de quanto tempo?
As máscaras de um modo geral têm validade em torno de duas 
ou três horas. Porém, a partir do momento em que fica molhada, 
perde a proteção. As pessoas devem observar se a máscara está 
úmida ou molhada. Se estiver, deverá ser trocada. A recomendação 
é carregar pelo menos uma máscara reserva na bolsa, guardada 
dentro de um saco plástico. 

4.Qual o período que a pessoa infectada está mais propensa a 
transmitir o vírus?
Em torno de até 14 dias caso tenha tido a doença. A partir daí teo-
ricamente a pessoa não transmite o vírus, mas há aquelas pessoas 
que são pré-sintomáticas ou assintomáticas e podem transmitir 
sem saber por até oito ou mais dias. Então fica difícil, por isso que 
todas as recomendações são em cima dos quatro pilares. 

5.A partir de quantos dias após o contato com o vírus aparecem 
os sintomas?
Não há uma previsão exata, é difícil saber, principalmente porque há pes-
soas que são assintomáticas. Mas em geral os sintomas podem surgir 
um ou dois dias após o contágio. A pessoa só fica sabendo se pegou o 
vírus quando aparecem os sintomas. 

6.O que a empresa deve fazer caso um colaborador apresente 
os sintomas?
Dependendo dos protocolos de cada organização empresarial, 
junto com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal deve-se fazer o rastreamento das pessoas através dos sinais 
e sintomas da doença ou através da própria testagem de IgG ou 
IgM. Enquanto o IgM der positivo as pessoas devem permanecer 
isoladas em casa. 

7.Quem tem asma e bronquite tem mais chances de ser 
infectado?
A pessoa que tem asma e bronquite tem as mesmas chances de ser 
infectada, desde que não cumpram os quatro pilares: higienização das 
mãos, uso de máscaras, distanciamento físico dos colegas, de 1,5m a 
2m e isolamento social.

Dúvidas sobre a transmissão do 

Coronavírus? 
Dra. Sylvia Lemos responde

Sylvia Lemos é médica infectologista e 
consultora em biossegurança, controle 
de infecções, riscos estratégicos e 
desconfinamento Covid-19 da Sociedade 
Brasileira de Infectologia.
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Real Hospital Português 
cria fluxos para 
atendimentos eletivos
Diante da pandemia da Covid-19, os protocolos 
de segurança e qualidade foram reforçados com 
estratégias adequadas a cada setor
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O Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco 
(RHP), localizado no Recife, é hoje o mais completo centro de 
excelência médica do Norte e Nordeste do Brasil, sendo o de 
maior complexidade e o mais bem equipado destas regiões, 
nos serviços médicos e na hotelaria que oferece aos clien-
tes. O hospital sempre priorizou protocolos de segurança e 
qualidade, com foco no cuidado de excelência. Assim que foi 
autorizado pelo Governo de Pernambuco, o RHP retomou os 
atendimentos eletivos, oferecendo toda a estrutura dos con-
sultórios especializados, laboratório de análises clínicas, ser-
viço de exames de imagem e cirurgias. Diante da pandemia 
da Covid-19, os protocolos foram reforçados com estratégias 
adequadas a cada setor. 

De acordo com o diretor médico do RHP, Cristiano Hecksher, 
os serviços essenciais, como as emergências geral e cardio-
lógica, oncologia, hemodiálise e cirurgias de urgência nunca 
deixaram de funcionar, com todos os protocolos de segurança 
necessários. “Desde a fase inicial da pandemia, nos estrutura-
mos para garantir um fluxo seguro, com ambientes e equipes 
distintas para pacientes com ou sem sintomas de gripe. Para 
os pacientes com sintomas, preparamos uma estrutura no 
prédio Maria Fernanda, garantindo agilidade nos atendimen-
tos emergenciais. Também foram separados leitos específicos 
para o internamento dos pacientes com suspeita ou confirma-
ção de Covid-19”, destaca. 

Com a retomada dos serviços, foram instituídos dois fluxos de 
atendimento, que garantem ambientes e locais de circulação 
separados e identificados, para que todos tenham tranquilida-
de e segurança na realização dos seus procedimentos, além 
de equipes distintas. O Fluxo Azul é destinado aos pacientes 
sem sintomas de gripe; as equipes são identificadas com bra-
çadeiras nessa cor. Já o Fluxo Amarelo é destinado aos pacien-
tes com sintomas gripais que necessitam realizar consultas e 
exames eletivos, bem como foram mantidos os atendimentos 
emergenciais a esses pacientes no prédio Maria Fernanda.
 
“Temos percebido o retorno gradual das atividades eletivas. 
Estamos com cerca de 80% de realização dos procedimentos 
e a projeção é que em um mês atingiremos o percentual de 
100%. Voltaremos melhores, sem dúvida. Apendemos muito 
com a pandemia, voltaremos mais fortes e ainda mais segu-
ros”, avalia Cristiano Hecksher.

Para o diretor médico, os colaboradores são os agentes pro-
motores dessas mudanças, fundamentais em todo o processo. 
“O sentimento de equipe, com um trabalho coordenado e mo-
tivado pelo compromisso de cuidar está ainda mais evidente. 
É uma relação de troca, de medidas desenvolvidas e colo-

cadas em prática – como o uso constante de máscaras nos 
setores e áreas comuns, distanciamento social e participação 
nos treinamentos. Os 165 anos de fundação do Real Hospital 
Português – comemorados em setembro – e a recertificação 
pela Joint Commission International (JCI) mostram a solidez da 
Instituição e o incansável trabalho em equipe realizado diaria-
mente”, salienta ele.

Entre os protocolos de higiene e segurança adotados pelo RHP 
após a pandemia estão a orientação das equipes assistenciais 
sobre a paramentação e desparamentação dos Equipamentos 
de Proteção Individuais (EPIs) necessários para o atendimento 
dos pacientes suspeitos e confirmados com a Covid-19. Tam-
bém houve o aumento da quantidade de dispensadores de ál-
cool gel, instalação de dispensadores com acionamento por 
pedal, sinalização das áreas comuns e dos elevadores com 
orientações sobre o distanciamento social.

Foram distribuídas máscaras de tecido para os colaborado-
res administrativos e operacionais, racionalizando o uso das 
máscaras cirúrgicas para as equipes assistenciais. Além dis-
so, houve treinamos intensivos de todas as equipes sobre a 
prevenção da infecção provocada pelo novo coronavírus, com 
reforço para a correta higienização das mãos e a etiqueta da 
tosse.  O RHP ainda intensificou a higienização das áreas mais 
tocadas, como maçanetas e botões dos elevadores. Nos am-
bientes externos, foram adotados a atomização, protocolo de 
higienização com bactericidas de uso profissional, com exce-
lente eficácia, como o detergente clorado Virex Health. 

Dr. Cristiano Hecksher
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Depilação  
com ainda mais 
higiene e segurança
Nas unidades da Depyl Action, em Natal, o atendimento 
ao público segue com bastante precaução
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Por serem estabelecimentos que trabalham direto 
com o público, as clínicas de estética ficaram literal-
mente paradas por causa da pandemia do coronaví-
rus. Com as políticas de flexibilização gradual em vá-
rias cidades brasileiras, muitas já reabriram as portas. 
Porém, de um jeito diferente. Foi preciso se adaptar 
aos protocolos do poder público que determina a ado-
ção de medidas rigorosas que garantam a segurança 
dos clientes e dos profissionais. Nas unidades da De-
pyl Action, em Natal, o atendimento ao público segue 
com bastante precaução.

Para a gestora Ana Karine Arcoverde, a adoção de 
medidas de higiene e segurança, de certa forma, foi 
razoavelmente tranquila. “Já tínhamos um grande 
compromisso com a limpeza e segurança dos nossos 
clientes e colaboradores. Mesmo antes da pandemia, 
todos os nossos funcionários já usavam máscaras e 
luvas, e todos os nossos materiais e produtos já eram 
descartáveis”, afirma ela.

Os clientes das unidades da Depyl Action de Natal têm 
enxergado de forma positiva essa nova realidade e 
se sentido seguros. De acordo com Ana Karine, em 
virtude da pandemia, as informações estão presentes 
em todo lugar e em todos os meios de comunicação, 
portanto, a clientela está bem consciente e absor-
vendo de forma muito responsável. “Ao terminar o 
serviço sempre fazíamos a pergunta: ‘Como foi o seu 
atendimento de hoje?’. Agora, perguntamos: ‘Sentiu-
-se seguro em nosso atendimento?’. A resposta sim é 
unânime”, destaca a gestora. 

O compromisso com a higiene e segurança sem-
pre fez parte da essência e cultura da Depyl Action, 
a mais completa franquia de depilação do Brasil. As 
unidades da marca oferecem todos os métodos de 
depilação e outros serviços complementares. São 
eles: depilação com cera morna; depilação com linha; 
depilação com luz pulsada; depilação a laser; aparo 
de pelos; design e coloração de sobrancelhas; micro-
pigmentação, alongamento, permanente e lifting de 
cílios; coloração íntima e esfoliação corporal.

SERVIÇO:
Depyl Action Natal
• Tirol – (84) 3201.7676
• Capim Macio - (84) 3642.4242
• Lagoa Nova - (84) 3206.3050
• Natal Shopping - (84) 3217.4412
• Midway Mall - (84) 3025.1111

Protocolo de 
Higiene e 
Segurança da 
Depyl Action 

1. Distanciamento interno de 1,5m entre os clientes. Para isso foram diminuídas 
as cadeiras da recepção. Houve a intensificação da limpeza delas, sendo mais 
de duas vezes por turno. 

2. O uso de máscaras é obrigatório por todos os clientes e colaboradores (nesse 
caso, o uso de máscaras já era feito mesmo antes da pandemia). Em virtude da 
Covid-19 houve o acréscimo do protetor facial para todas as colaboradoras que 
executam os serviços. 

3. Flexibilização dos horários de funcionamento, com o intuito de evitar 
aglomeração de clientes e evitar que os colaboradores utilizem o transporte 
público em horário de pico. Segunda, terça, quarta e sábado das 9 às 17h e quinta 
e sexta das 9 às 19h. 

4. Aplicação de cartazes na recepção e áreas comuns de colaboradores 
informando a importância do uso de máscaras, distanciamento e lavar as mãos 
com frequência. 

5. Permitir que as portas e janelas fiquem abertas sempre que possível para a 
circulação natural do ar. 

6. Disponibilização de álcool gel 70% na recepção, áreas internas coletivas e em 
cada cabine de atendimento. 

7. Determinação de um local específico para alimentação, sendo um por vez, 
para que nenhum colaborador fique sem máscara de frente ao outro. 

8. Implementação de barreiras físicas com acrílico na recepção para a 
colaboradora do caixa, impedindo o contato frente a frente da recepcionista e 
a cliente. 

9. Limpeza geral dos equipamentos e mobiliários a cada atendimento, com 
álcool 70% e com sabão e água sanitária ao término do expediente, ou quando a 
profissional julgar necessário. 

10. Limpeza mais frequente nas áreas comuns, principalmente nos trincos, 
maçanetas, interruptores e demais itens propícios à contaminação. 

11. Aferição de temperatura diária de todos os colaboradores e prestadores de 
serviço.

12. Máquinas de cartão de crédito envolta em papel filme e higienizadas com 
álcool 70% sempre que necessário. 

13. Utilização de tapete sanitizante com cloredixina para higienização e 
desinfecção dos calçados na entrada das lojas. 

Di
vu

lg
aç

ão

Di
vu

lg
aç

ão



Fo
x 

Fl
as

h 
St

ud
io

GA
ST

RO
NO

M
IA

16-17

Cliente da Set Sistemas, o famoso restaurante 
de comida nordestina reabre repaginado e 

com várias medidas de higiene e segurança

Um novo 
Parraxaxá



SERVIÇO:

Depois de quatro meses de portas fechadas, por conta da pan-
demia da Covid-19, o Parraxaxá, unidade Boa Viagem, um dos 
melhores restaurantes de comida nordestina do Recife, reabriu 
de cara nova e totalmente seguro para receber os clientes. Era 
dezembro de 2019 quando começou, de forma gradual, a re-
paginação do espaço. Quando chegou a pandemia e tudo foi 
fechado, a direção da casa decidiu continuar a reforma. “Mu-
damos totalmente a estrutura física, foi uma reforma muito 
grande e o restaurante ficou todo novo”, afirma a sócia Car-
men Catão.

Junto ao andamento das obras, os sócios estavam antenados 
a tudo o que estava acontecendo no mundo por conta da pan-
demia, como as empresas e restaurantes estavam sendo rea-
bertos em outros países, os protocolos de higiene e segurança 
adotados, entre outros detalhes importantes. “Vínhamos em 
pesquisa constante, já se preparando para a volta com bas-
tante antecedência. Nosso objetivo era estar totalmente pronto 
para o retorno das atividades e que os clientes se sentissem 
seguros dentro do nosso ambiente”, destaca Carmen. 

Ao chegar ao Parraxaxá, o público percebe o rigor das normas 
de higiene e segurança logo na entrada. Além do protocolo do 
Governo do Estado de Pernambuco, a casa criou e implemen-
tou outras regras. Como o restaurante trabalha no sistema de 
buffet por quilo, cada cliente recebe um cartão de controle. 
Na entrada, foi instalada uma caixa preta cheia de álcool 70% 
líquido. A recepcionista, com máscara e face shield, borrifa 
as mãos do cliente com álcool 70%, pega o cartão, coloca-o 
dentro da caixa preta e em seguida, todo molhado de álcool, 
entrega ao cliente. “Tudo é feito na frente dos nossos clientes 
para que eles tenham certeza de que tratamos as medidas 
com muita seriedade”, diz a sócia do Parraxaxá. 

O cliente entra e se direciona a uma mesa. Em cima de cada 
mesa há uma garrafinha de álcool 70% líquido para uso ao 
longo da refeição. Vale salientar que as mesas e cadeiras são 
higienizadas logo após a saída dos clientes. Caso ele queira 
pedir algo, poderá acessar o cardápio do estabelecimento via 
QR Code, adesivado em cada mesa. Mesmo sendo no sistema 
de buffet por quilo, o Parraxaxá também oferece pratos à la 
carte. O cliente ainda pode solicitar o cardápio físico, agora 
plastificado, que será borrifado com álcool pelo garçom, na 
frente dele, e entregue.

Ao entrar na área do buffet, deve ser obedecido um acesso 
para entrada e outro para saída, que antes não existia. Na en-
trada, as mãos dos clientes são novamente higienizadas por 
um colaborador da casa. Nesse momento, cada um recebe 
uma luva de plástico descartável para se servir pegando os 
utensílios. Os pratos ficam empilhados e em cima de cada um 
tem um guardanapo. O funcionário pergunta se o cliente dese-
ja higienizar o prato. Se sim, ele mesmo pega o guardanapo e 
limpa o prato com o álcool 70% borrifado pelo colaborador na 
hora. Ou, se preferir, o funcionário se encarrega disso. Depois 

Parraxaxá Boa Viagem
(81) 3463.7874

www.parraxaxa.com.br

que passou álcool no prato, o guardanapo é descartado numa 
lixeira posicionada no local.
 
Enquanto está na área do buffet, o cliente, mesmo utilizando 
máscara, não pode falar e conversar. Depois de se servir, ele 
se dirige à área da balança, que agora possui um protetor de 
acrílico na bancada e marcações de distanciamento. Antes, o 
cartão de controle era entregue ao funcionário que o passava 
no leitor. Agora, a dinâmica foi invertida. O próprio cliente pas-
sa o cartão no leitor, virado para o lado dele. A ideia é que o 
colaborador não tenha contato físico com o cliente. Depois de 
pesar o prato, o funcionário entrega os talheres, dentro de uma 
embalagem de papel. Também na saída da área do buffet, há 
outro lixeiro posicionado para o descarte das luvas de plástico. 

Antes de ir embora, os clientes podem pagar a conta através 
do PicPay, pedir que o garçom traga a maquineta ou ir direto ao 
caixa, que agora tem um protetor de acrílico e distanciamento 
na fila. Depois de pagar, eles recebem o cartão de controle 
pago e apresentam na saída. E mais uma vez a recepcionis-
ta higieniza o cartão na frente dos clientes. Carmen Catão diz 
que medidas de higiene e segurança adotadas pelo Parraxaxá 
têm sido bem avaliadas pela clientela. “Posso dizer categori-
camente que aqui o público tem total segurança. Eles estão se 
sentindo seguros e por isso têm retornado à casa”, enfatiza. 
Sobre a reabertura dos serviços de alimentação obedecendo 
o protocolo, ela fala que, hoje em dia, os empresários do ramo 
não têm como fugir dessa realidade. “Temos que oferecer um 
ambiente seguro para os clientes e colaboradores, e tocar o 
negócio”, finaliza. 
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Lavanderias 
self service 

ganham espaço
Modelo de negócio possui um grande 

potencial de mercado na Região Nordeste



Lavadora e Secadora 
Conjugada de 10.5 kg - 
Modelo Stack

Lavadora e Secadora 
Conjugada de 23 kg

Mesmo que não sejam populares no Brasil, as lavan-
derias self service, que aparecem com frequência nos 
filmes americanos, têm ganhado cada vez mais espa-
ço nas regiões metropolitanas, principalmente no Sul e 
Sudeste. O modelo de negócio destaca-se como uma 
tendência no segmento de lavanderias. “Trata-se de 
um nicho de mercado em franco crescimento a cada 
ano, com aumento de 52% desde 2017”, revela Pau-
lo Fantucci, supervisor de vendas no Brasil da Alliance 
Laundry Systems, empresa líder global em lavadoras 
comerciais e parceira da Set Sistemas.

De acordo com Fantucci, para abrir uma lavanderia de 
autoatendimento é necessário um investimento que va-
ria de R$ 26 a 50 mil para a aquisição dos equipamen-
tos. A previsão de retorno é em até 24 meses. “Algu-
mas franquias já implementaram o serviço no Nordeste, 
porém, não com tanto volume como em outras regiões 
brasileiras. Ou seja, este segmento ainda é uma novida-
de e possui um grande potencial de mercado na região”, 
informa ele. 

O proprietário da lavanderia self service com equipa-
mentos da Alliance Laundry Systems pode escolher três 
formas de maquinário para atender os clientes no esta-
belecimento: sistema integrado de pagamento através 
de fichas, de cartão de crédito ou débito e por aplicativo. 
O primeiro funciona de maneira prática, mas necessita 
de ao menos um colaborador para a venda de fichas no 
local. O cliente compra a ficha, insere no equipamento 
para liberação do ciclo na lavadora ou secadora e inicia 
a lavagem ou a secagem das roupas.

O segundo tipo de equipamento vem preparado para 
o uso integrado de máquinas de cartão. O proprietário 
precisa apenas fazer a interligação entre a máquina de 
cartão e o equipamento. “Nesse modelo não é necessá-
ria a presença de colaborador na lavanderia e o usuário 
precisa apenas fazer o pagamento para liberação do 
ciclo de lavagem, onde a máquina reconhece o paga-
mento por pulso”, explica Paulo Fantucci. 

Já com o sistema de pagamento por aplicativo, a Allian-
ce oferece em sua linha Speed Queen o aplicativo Speed 
Queen Insights, que permite tanto o pagamento através 
do celular via QR Code, como o gerenciamento da lavan-
deria para o proprietário. “Para isso, o usuário precisa 
fazer o download do aplicativo na Apple Store ou Google 
Play, cadastrar um cartão de crédito ou débito para colo-
car saldo no aplicativo e liberar o ciclo de lavagem atra-
vés do pagamento via QR Code”, afirma o supervisor de 
vendas no Brasil da Alliance Laundry Systems. 

Lavadora de Carregamento Frontal e 
Secador de Carregamento Superior
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A Set Sistemas fechou uma parceria com a 
SupplyClean, um novo parceiro comercial que 
chega com uma solução inovadora de toalhas 
umedecidas em solução de álcool 70%, 
bactericida e antisséptico. São baldes com 
150 panos e também a versão de potes com 
35 panos. Conheça toda a linha!

Pensando em facilitar a vida dos nossos clientes, a Kimberly-Clark 
Professional lançou recentemente o Waterless Bucket, um balde 
com panos umedecidos em solução desengraxante para remover 
diversos tipos de sujidades. Ideal para concessionárias automotivas, 
indústrias, oficinas e qualquer outro ambiente que usem graxas e 
óleos, principalmente. O balde já é o dispensador do produto, que 
conta com 75 panos.

TOALHAS UMEDECIDAS SUPPLY CLEAN

WATERLESS BUCKET

A Diversey Brasil apresentou para sua rede de distribuidores o Soft Care 
Des-E, bombona com 5 litros. Trata-se de álcool em gel, formulado 
especialmente para o segmento profissional de saúde e manipuladores de 
alimento, pois não possui perfume. Contém agentes umectantes que evitam 
o ressecamento da pele e é formulado à base de álcool etílico 70%. Além 
dessa versão, temos também os frascos com 2 litros e refil com 800 ml em 
dispenser com regime de comodato.

SOFT CARE DES-E



A Lynus chegou para ser o novo parceiro da Set 
Sistemas, oferecendo uma linha completa de 
pulverizadores para diversas aplicações e com 
tamanhos que podem facilitar o dia a dia na 
aplicação dos produtos químicos. Possuímos 
as versões de compressão e também modelos 
a bateria.

PULVERIZADORES LYNUS

A Diversey Brasil apresentou recentemente para o mercado o Divosan SHP em 
bombona com cinco litros. Trata-se de um poderoso desinfetante para áreas de 
alimentos, à base de peróxido de hidrogênio e com concentração mínima de 0,3%. 
Pode ser utilizado em equipamentos e superfícies, em peças e utensílios, por 
pulverização ou imersão. Nesse novo momento, o DIvosan SHP é um grande aliado 
para deixar seu ambiente ainda mais seguro.

DIVOSAN SHP
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EM TRATAMENTO DE CÂNCER 
PODEM IR AO DENTISTA?

CRIANÇAS

Por Paula Maria Maracajá Bezerra, 
Cirurgiã-Dentista, Mestranda em Ciências Odontológicas pela UFPB

O câncer em crianças e adolescentes, que possuem in-
tenso metabolismo celular, caracteriza-se por rápida 
proliferação da doença, porém, maior capacidade de 
resposta aos tratamentos. Nisto equilibra-se a Oncologia 
Pediátrica, circundada por uma atmosfera de ansiedade 
e esperança, buscando mecanismos diários para a cura.
 
Fundamentais para a cura, as terapias oncológicas são 
debilitantes e desencadeiam efeitos secundários que vão 
desde a diminuição da imunidade até o dano aos teci-
dos saudáveis. A boca é um dos principais indicadores 
da sensibilidade do corpo aos quimioterápicos, sendo 
fundamental a vigilância à saúde oral para manutenção 
do tratamento antineoplásico, bem como da qualidade de 
vida dos pacientes. Os efeitos adversos orais podem ser 
de natureza infecciosa, fisiológica ou inflamatória. 

Quedas de imunidade são comuns, culminando em vulne-
rabilidade aumentada para que microorganismos comen-
sais se multipliquem irrestritamente, gerando quadros de 
infecções oportunistas na boca, que precisam ser contro-
ladas para evitar uma disseminação sistêmica.
 
Fisiologicamente, existe uma diminuição da produção de 
saliva destes pacientes, causando desconforto, problemas 
na mastigação, deglutição, fonação, e aumentando o risco 
para infecções e cáries. 

Quanto às complicações inflamatórias, a mucosite oral é 
a principal comorbidade oral decorrente do tratamento 
antineoplásico e consiste em ferimentos na boca, simi-
lares a aftas, porém maiores e mais dolorosos, causados 
pelo dano dos tecidos frente a quimioterapia ou radio-
terapia.

O tratamento destas comorbidades é feito desde a admi-
nistração medicamentosa com antimicrobianos, saliva 
artificial, soluções para bochecho e laser de baixa potên-
cia. É fundamental que um cirurgião-dentista examine 
periodicamente a cavidade oral desses pacientes para 
diagnosticar estas e outras possíveis alterações bucais, 
antes que as mesmas progridam e alcancem estágios 
mais dolorosos e debilitantes.

Sendo assim, crianças com câncer devem ir ao dentista! 
Além dos agravos supracitados, cáries e doenças pe-
riodontais podem constituir risco infeccioso, sendo fun-
damental também atenção a sua condição dentária. No 
setor de pediatria do Hospital Napoleão Laureano – re-
ferência no tratamento do câncer no Estado da Paraíba 
– uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal 
da Paraíba atua na assistência em saúde bucal e, desde 
a implantação do serviço, constatou-se maior controle 
de infecções, menor tempo de internação e ganhos na 
qualidade de vida dos pacientes. 






