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O SETOR SUCROENERGÉTICO FOI CONSIDERADO PELAS 
AUTORIDADES BRASILEIRAS COMO ESSENCIAL PELO FATO 
DE PRODUZIR ALIMENTO, COMBUSTÍVEL, ENERGIA E, MAIS 

RECENTEMENTE, DE MODO VOLUNTÁRIO E GRATUITO, ÁLCOOL 
70% COMO INSUMO DE SAÚDE. PARA CUMPRIR ESSA MISSÃO, 

NOSSAS ASSOCIADAS DESENVOLVERAM PROTOCOLOS QUE 
VISAM ASSEGURAR A SAÚDE DOS NOSSOS COLABORADORES 

E DE SEUS FAMILIARES.

A UNICA, POR SUA VEZ, REUNIU AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS 
PELAS ASSOCIADAS, SIFAESP, SIAESP E ORPLANA, E DECIDIU 
CONTRATAR A DRA. VIVIAN AVELINO-SILVA, ESPECIALISTA NA 
ÁREA DE INFECTOLOGIA, PARA ANALISAR NOSSAS PRÁTICAS E 
GARANTIR PARA QUE SEJAM AS MELHORES POSSÍVEIS. COMO 

RESULTADO, APRESENTAMOS O SEGUINTE PROTOCOLO, QUE SERÁ 
FUNDAMENTAL PARA MANTERMOS NOSSAS ATIVIDADES, EM UM 

MOMENTO EM QUE O BRASIL E O MUNDO TANTO PRECISAM DELAS, 
CUIDANDO DAS PESSOAS, O NOSSO MAIOR BEM.

ESTE PROTOCOLO REFLETE AS RECOMENDAÇÕES ATUAIS SOBRE 
PREVENÇÃO DA COVID-19, E PODERÁ SER ATUALIZADO 

CONFORME NOVAS INFORMAÇÕES TORNEM-SE DISPONÍVEIS.



A COVID-19 SE ESPALHA COM MUITA FACILIDADE DE UMA PESSOA DOENTE PARA 
OUTRAS PESSOAS AO SEU REDOR. AS FORMAS DE TRANSMISSÃO SÃO:

•   GOTÍCULAS QUE SAEM DA BOCA OU NARIZ DE UMA PESSOA DOENTE QUANDO ELA 
TOSSE, ESPIRRA OU FALA;

•  CONTATO ENTRE PESSOAS, POR EXEMPLO, AO CUMPRIMENTAR COM APERTO DE MÃO, 
ABRAÇO OU BEIJO;

•  ATRAVÉS DE OBJETOS OU SUPERFÍCIES ONDE AS GOTÍCULAS FICARAM DEPOSITADAS.

NO AMBIENTE DE TRABALHO, VÁRIAS SITUAÇÕES OFERECEM RISCO 
DE TRANSMISSÃO DA COVID-19. O OBJETIVO DESSE PROTOCOLO É 
FAZER ORIENTAÇÕES PARA REDUZIR AO MÁXIMO O RISCO DE 
TRANSMISSÃO DESSA INFECÇÃO E GARANTIR A SEGURANÇA 
E SAÚDE DOS COLABORADORES E DE SEUS FAMILIARES.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS

1.1 AFASTAMENTO DE PESSOAS COM SINTOMAS DE COVID-19 DO AMBIENTE 
DO TRABALHO.

Para a segurança dos colegas de trabalho, pessoas com os seguintes sintomas devem 
prontamente afastar-se de atividades profissionais presenciais, em qualquer ambiente:

•  Tosse;
•  Febre (temperatura ≥37.8°C);
•  Coriza (nariz “escorrendo”);
•  Dor de garganta;
•  Dor no corpo ou nas juntas;
•  Diarreia ou vômitos.

Colaboradores que tenham qualquer sintoma devem entrar em contato com 
a sua liderança e/ou o atendimento médico de saúde da Empresa para uma 
primeira avaliação.

1.2. AFASTAMENTO DE PESSOAS DO GRUPO DE RISCO DO AMBIENTE FÍSICO 
DO TRABALHO. 

Sempre que possível, pessoas com fatores de risco para formas graves de COVID-19 
devem ser avaliadas, e a possibilidade de afastamento do ambiente de trabalho 
deve ser discutida; alternativas para estas situações incluem a concessão de férias 
coletivas ou individuais, trabalho em sistema de “home office”, entre outras, 
conforme já adotado por diversas unidades.
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São pessoas do grupo de risco:

•  Pessoas com idade acima de 60 anos;
•  Pessoas com pressão alta sem controle clínico adequado;
•  Pessoas com diabetes sem controle clínico adequado;
•  Pessoas com problemas crônicos de coração ou pulmão sem controle clínico adequado;
•  Pessoas com problemas de imunidade: transplantados, pessoas que usam 
medicações imunossupressoras (exceto medicações tópicas), pessoas que possuem 
imunodeficiência congênita ou adquirida, entre outras;
•  Pessoas com doenças renais crônicas em estágio avançado;
•  Gestantes de alto risco

Quando não for possível afastar um colaborador do grupo de risco do trabalho, 
outras medidas podem ser tomadas para reduzir o risco de infecção:

•  Reforço da higiene das mãos
•  Higienização do ambiente de trabalho ao fim de cada turno;
•  Remanejamento de turnos para que este colaborador tenha contato com 
número menor de colegas de trabalho;
•  Priorização por trabalho em local arejado. 

1.3. HIGIENE DAS MÃOS. 

As mãos são grandes responsáveis por transportar germes para nossa boca, olhos e 
nariz. A higiene das mãos pode ser feita com água e sabão ou com álcool em gel. 
Quando houver qualquer sujeira visível, a lavagem com água e sabão é melhor que 
o álcool em gel. 

A higiene das mãos com água e sabão deve ser feita com técnica adequada e deve 
demorar de 40 a 60 segundos.

Técnica da higiene das mãos: 

•  Pegar quantidade suficiente do produto para espalhar por toda a superfície das 
duas mãos;

•  Esfregar as palmas das mãos;
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•  Esfregar as costas das mãos e entre os dedos;

•  Esfregar as pontas dos dedos; 

•  Esfregar os dedões;

•  Esfregar os punhos.

1.4. PROTEÇÃO DO ROSTO. 

Colaboradores devem receber orientação de não tocar a máscara, os olhos, o nariz e 
a boca com as mãos não lavadas;

1.5. CONTATO FÍSICO. 

Nesse período, é importante evitar o contato com colegas trabalho; evitar beijos, 
abraços ou mesmo aperto de mãos; colaboradores devem manter distância de pelo 
menos 1m a 2m entre si.

1.6. COMPARTILHAMENTO DE OBJETOS DE USO PESSOAL. 

Objetos podem levar gotículas infectadas de uma pessoa para outra. Dessa forma, 
não devemos compartilhar:

•  Talheres, copos, garrafas, celulares, fones de ouvido, canetas etc;
•  Ferramentas ou equipamentos de proteção individual.

Quando for necessário compartilhar algum objeto, higienizar antes e depois com 
água e sabão e/ou álcool 70%.

1.7. CONSUMO DE ÁGUA NO TRABALHO. 

A manipulação de copos descartáveis mantidos em pilhas e de bebedouros ou filtros 
pode facilitar a transmissão da COVID-19. Os colaboradores devem receber instrução 
de higienizar as mãos antes de beber água e evitar contato direto entre o copo e a 
saída de água do filtro ou bebedor; bebedouros do tipo jato inclinado, quando 
existentes, devem ser adaptados de modo que somente seja possível o consumo de 
água com uso de copo descartável.
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1.8. ETIQUETA DA TOSSE. 

Nas situações em que o funcionário estiver sem máscara (por exemplo, durante 
refeições) ao espirrar ou tossir em qualquer ambiente, é importante cobrir a boca 
com um lenço descartável ou com o braço para evitar que gotículas se espalhem 
pelo ambiente.

1.9. EVITAR AGLOMERAÇÕES. 

Locais e situações do trabalho que favorecem a aglomeração de pessoas devem ser 
reorganizados, reduzindo o número de pessoas que ficam em contato a menos de 1 
a 2m de distância. Por exemplo, podemos citar locais de registro de ponto, copas, 
salas de uso comum, vestiários e refeitórios. Os gestores devem avaliar a 
possibilidade de uso desses ambientes em turnos, com recomendação de 
distanciamento de pelo menos 1m a 2m entre os colaboradores.

1.10. HIGIENE DE OBJETOS E SUPERFÍCIES. 

Objetos que muitas pessoas tocam ou manipulam, tais como maçanetas, mesas, 
telefones, teclados, monitores, botões de máquinas, filtros de água, entre outros, devem 
ser higienizados com água e sabão ou com álcool 70%. Equipamentos sensíveis podem 
ser protegidos com plástico filme (“magipack”) para permitir limpeza frequente. 
É recomendado também reforçar a limpeza de sanitários e vestiários.

1.11. REUNIÕES E EVENTOS SOCIAIS.

No momento é recomendado que quaisquer eventos que promovam aproximação 
física de colaboradores, tais como reuniões, comemorações ou eventos esportivos, 
sejam evitados.

1.12.  VENTILAÇÃO. 

O vírus da COVID-19 pode ficar ativo no ar por até 3 horas. É importante manter 
os ambientes bem ventilados sempre que possível.

1.13. USO DE MÁSCARAS. 

Estudos recentes mostram que pessoas com a infecção em fases iniciais, antes de 
manifestar sintomas característicos, podem eliminar o vírus em suas secreções. 
Dessa forma, o uso de máscaras simples (incluindo aquelas de pano) por 
colaboradores sem sintomas pode ajudar a reduzir a disseminação da COVID-19.
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O uso é obrigatório durante todo o período de permanência no trabalho, 
inclusive durante o transporte. É importante lembrar que os demais cuidados de 
higiene e distanciamento não devem ser reduzidos com o uso de máscaras.

1.13.1. O funcionário deve ter em mente que a máscara acumula gotículas 
eliminadas pela boca e nariz, e por isso deve ser considerada um objeto 
potencialmente contaminado. Caso o colaborador toque ou manipule a máscara, as 
mãos deverão ser prontamente higienizadas. 

1.13.2. A máscara de pano deverá ser lavada diariamente com água e sabão ou 
detergente neutro, preferencialmente com água morna.

1.13.3. Máscaras são de uso individual, e devem ser guardadas em recipiente 
específico (saco plástico com sistema de fechamento) enquanto não utilizadas (por 
exemplo, durante as refeições).

1.13.4. As máscaras devem ser substituídas, no mínimo, a cada 3 horas de uso ou 
quando estiverem sujas ou úmidas

1.14. A BUSCA ATIVA DE CASOS 

Deverá ser incentivada por meio de questionários e triagem de saúde dos 
colaboradores.
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RECOMENDAÇÕES PARA REFEITÓRIOS

2.1. Os colaboradores que preparam e servem as refeições devem utilizar máscara 
e luvas, com rigorosa higiene das mãos;

2.2. Disponibilizar álcool 70% nas cozinhas, nas entradas e saídas dos refeitórios;

2.3. A higiene das mãos deve ser feita por todos os usuários do refeitório antes da 
manipulação de pratos, copos e talheres, e por todos os usuários antes e após as 
refeições; 

2.4. Proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, 
bem como qualquer outro utensílio de cozinha; 

2.5. Disponibilizar sabão líquido e toalhas descartáveis nos banheiros;

2.6. Higienizar com mais frequência as mesas e cadeiras;

2.7. Implantar sistema de escalonamento de horários para refeição;

2.8. Sempre que possível, realizar o afastamento das mesas;

2.9. Reduzir o número de colaboradores em cada mesa, assegurando, pelo menos, 
1m a 2m de distância entre as pessoas;

2.10. Orientar as pessoas para manterem distanciamento mínimo de 1m a 2m 
entre elas em filas;

2.11. Sempre que possível, analisar a possibilidade de substituição de refeições 
no restaurante por fornecimento de marmitex;

2.12. Sempre que possível, utilizar talheres descartáveis; fornecer jogo de talheres 
e guardanapo embalados individualmente;

2.13. Retirar recipientes de uso compartilhado (temperos, saleiros, farinheiras, 
porta-guardanapos);

2.14. Sempre que possível, orientar uso de turnos e assentos fixos nos refeitórios, 
a fim de facilitar o mapeamento de contactantes, caso algum funcionário venha a 
desenvolver sintomas.
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RECOMENDAÇÕES PARA O 
TRANSPORTE DE COLABORADORES

3.1. Orientar os colaboradores, no momento de entrada nos veículos, quanto à 
necessidade de higiene das mãos e uso de máscara facial durante todo o trajeto;

3.2. Evitar aglomerações na entrada e saída dos veículos;

3.3. Manter registro dos trabalhadores que utilizam o transporte por veículo e por viagem;

3.4. Sempre que possível, permitir espaçamento dos trabalhadores dentro do veículo 
de transporte, preferencialmente, com assentos fixos a fim de facilitar o 
mapeamento de contactantes;

3.5. Dispor, junto à empresa, recipientes de álcool 70% para os colaboradores 
higienizarem suas mãos ao entrar nos veículos e para uso frequente pelo motorista;

3.6. Higienizar a parte interna do veículo, com álcool 70% ou outro sanitizante, 
antes de cada embarque e depois de cada desembarque dos passageiros;

3.6.1. Produtos alternativos ao álcool 70% que podem ser utilizados para 
desinfecção de objetos e superfícies: 
•  Hipoclorito de sódio a 0,5% 
•  Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%
•  Iodopovidona a 1% 
•  Peróxido de hidrogênio a 0,5% 
•  Ácido peracético a 0,5% 
•  Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio a 0,05% 
•  Compostos fenólicos 
•  Desinfetantes de uso geral com ação virucida

3.7. Não permitir acesso dos colaboradores ao interior do veículo nos intervalos entre a 
entrada e saída das frentes de trabalho, inclusive, nos intervalos para refeições, salvo se 
estes veículos forem adaptados para servir como “áreas de vivência”;

3.8. Orientar os colaboradores para higienizarem ferramentas e objetos de uso 
pessoal antes da entrada no interior dos veículos;

3.9. Higienizar toldo, mesas e cadeiras antes de montar a área de vivência para o 
intervalo de refeição e após a sua desmontagem;
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3.10. Durante a viagem, manter uma velocidade compatível com a via, de modo a 
evitar o excesso de balanço do veículo e, consequentemente, dos passageiros 
durante o trajeto;

3.11. Sempre que possível, transitar com as janelas abertas para assegurar a 
ventilação e circulação de ar;

3.12. Não permitir que os trabalhadores consumam alimentos, bebidas ou cigarro 
durante o transporte.
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RECOMENDAÇÕES PARA PORTARIAS
E PRESTADORES DE SERVIÇOS

4.1. Atender visitantes, clientes, parceiros de negócios ou fornecedores a uma 
distância de pelo menos 1m;

4.2. Verificar junto ao visitante, cliente, parceiro de negócio ou fornecedor, e ao 
visitado, a real necessidade da visita. Restringir o acesso às situações que forem 
extremamente importantes para a continuidade da operação;

4.3. Implantar sistema de medição de temperatura para visitante, cliente, parceiro 
de negócio ou fornecedor;

4.4. Caso essa pessoa esteja com temperatura corpórea acima de 37,8ºC ou 
apresente queixa, sintomas ou suspeita de COVID-19, o vigilante ou porteiro deverá 
proibir o acesso às dependências e orientá-la sobre prevenção, recomendando o 
retorno para sua residência ou encaminhamento ao serviço público de saúde;

4.5. Orientar os prestadores de serviços terceirizados, quanto às responsabilidades 
da empresa contratada em adotar todos os meios necessários para conscientizar e 
prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos do contágio do novo coronavírus.
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RECOMENDAÇÕES PARA AS 
FRENTES DE TRABALHO

5.1. ATIVIDADES MANUAIS

5.1.1. Higienizar ferramentas antes e após o uso;

5.1.2. Não abandonar suas ferramentas em locais com presença de outras pessoas 
que possam, equivocadamente ou propositalmente, utilizá-las;

5.1.3. Respeitar os intervalos de refeição definidos pelo líder/gestor;

5.1.4. Para higiene das mãos, caso exista sujeira visível, usar água e sabão em vez 
de álcool 70%;

5.2. ATIVIDADES MECANIZADAS

5.2.1. Manter no veículo recipientes de álcool 70% para higienização das mãos;

5.2.2. Manter no interior do veículo álcool 70% ou outros produtos de limpeza para 
higienização dos pontos de contato mais frequentes (volantes, chaves, freios de 
mãos, alavancas, painéis, etc.);

5.2.3. Sempre que possível, somente o operador do veículo deverá ter acesso ao 
interior do veículo, máquina ou equipamento;

5.2.4. Quando necessário o acesso de outro colaborador ao interior do veículo, 
máquina ou equipamento, fazer nova higienização após a saída do mesmo;

5.2.5. Higienizar todas superfícies do veículo, máquina ou equipamento que outros 
colaboradores possam ter contato (corrimãos, barras de apoio etc.);

5.3. ALOJAMENTOS

5.3.1. Orientação dos trabalhadores sobre medidas de limpeza e desinfecção das 
superfícies, fornecendo-se os seguintes materiais: detergente neutro, seguido de 
desinfecção com álcool 70% ou água sanitária com princípio de cloro ativo entre 2,0 
e 2,5%, devidamente diluídas nas concentrações adequadas (para limpeza de 
superfícies - mesas, maçanetas, chaves, embalagens e produtos trazidos do 
supermercado - diluir 25 ml de água sanitária em 1 litro de água);

5.3.2. Disponibilização de alojamento separado para abrigar colaboradores com 
sintomas até o encaminhamento ao ambulatório, serviço público de saúde ou domicílio;

5.3.3. Disponibilização de álcool 70% para higiene das mãos em todas áreas comuns 
(quartos, banheiros, vestiários, restaurantes, etc.);

5.3.4. Orientação para higiene de roupas e utensílios pessoais;

5.3.5. É recomendado que as roupas de cama sejam trocadas e lavadas diariamente. O 
colaborador deve retornar, preferencialmente, à mesma cama. Opcionalmente, roupas de 
cama e travesseiros podem ser expostos a luz solar por um período de 
aproximadamente 1 hora;

5.3.6. Disponibilização de sabão líquido e toalhas descartáveis nos banheiros;

5.3.7. Disponibilização de kits de higiene pessoal para uso individual, contendo 
sabonete, shampoo, escova de dente e pente;

5.3.8. Os responsáveis pelo alojamento devem organizar os horários dos intervalos para 
refeição para evitar aglomerações nesse período;

5.3.9. Os responsáveis pelo alojamento devem organizar os horários a fim delimitar o 
número de pessoas simultâneas nas áreas de banho;

5.3.10. Fechar ou restringir o acesso às áreas de convivência como salões de jogos, 
salas de reunião, áreas de práticas esportivas (campos de futebol, quadras, 
churrasqueiras, entre outros.);

5.3.11. Orientações para o não compartilhamento de objetos de lazer (instrumentos 
musicais, rádios, dominós etc);

5.3.12. Ampliar a frequência de limpeza e desinfecção das superfícies de todas as áreas 
do alojamento;

5.3.13. Estimular a utilização de máscaras de proteção facial mesmo dentro do 
ambiente do alojamento;
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RECOMENDAÇÕES PARA AS 
FRENTES DE TRABALHO

5.1. ATIVIDADES MANUAIS

5.1.1. Higienizar ferramentas antes e após o uso;

5.1.2. Não abandonar suas ferramentas em locais com presença de outras pessoas 
que possam, equivocadamente ou propositalmente, utilizá-las;

5.1.3. Respeitar os intervalos de refeição definidos pelo líder/gestor;

5.1.4. Para higiene das mãos, caso exista sujeira visível, usar água e sabão em vez 
de álcool 70%;

5.2. ATIVIDADES MECANIZADAS

5.2.1. Manter no veículo recipientes de álcool 70% para higienização das mãos;

5.2.2. Manter no interior do veículo álcool 70% ou outros produtos de limpeza para 
higienização dos pontos de contato mais frequentes (volantes, chaves, freios de 
mãos, alavancas, painéis, etc.);

5.2.3. Sempre que possível, somente o operador do veículo deverá ter acesso ao 
interior do veículo, máquina ou equipamento;

5.2.4. Quando necessário o acesso de outro colaborador ao interior do veículo, 
máquina ou equipamento, fazer nova higienização após a saída do mesmo;

5.2.5. Higienizar todas superfícies do veículo, máquina ou equipamento que outros 
colaboradores possam ter contato (corrimãos, barras de apoio etc.);

5.3. ALOJAMENTOS
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5.3.1. Orientação dos trabalhadores sobre medidas de limpeza e desinfecção das 
superfícies, fornecendo-se os seguintes materiais: detergente neutro, seguido de 
desinfecção com álcool 70% ou água sanitária com princípio de cloro ativo entre 2,0 
e 2,5%, devidamente diluídas nas concentrações adequadas (para limpeza de 
superfícies - mesas, maçanetas, chaves, embalagens e produtos trazidos do 
supermercado - diluir 25 ml de água sanitária em 1 litro de água);

5.3.2. Disponibilização de alojamento separado para abrigar colaboradores com 
sintomas até o encaminhamento ao ambulatório, serviço público de saúde ou domicílio;

5.3.3. Disponibilização de álcool 70% para higiene das mãos em todas áreas comuns 
(quartos, banheiros, vestiários, restaurantes, etc.);

5.3.4. Orientação para higiene de roupas e utensílios pessoais;

5.3.5. É recomendado que as roupas de cama sejam trocadas e lavadas diariamente. O 
colaborador deve retornar, preferencialmente, à mesma cama. Opcionalmente, roupas de 
cama e travesseiros podem ser expostos a luz solar por um período de 
aproximadamente 1 hora;

5.3.6. Disponibilização de sabão líquido e toalhas descartáveis nos banheiros;

5.3.7. Disponibilização de kits de higiene pessoal para uso individual, contendo 
sabonete, shampoo, escova de dente e pente;

5.3.8. Os responsáveis pelo alojamento devem organizar os horários dos intervalos para 
refeição para evitar aglomerações nesse período;

5.3.9. Os responsáveis pelo alojamento devem organizar os horários a fim delimitar o 
número de pessoas simultâneas nas áreas de banho;

5.3.10. Fechar ou restringir o acesso às áreas de convivência como salões de jogos, 
salas de reunião, áreas de práticas esportivas (campos de futebol, quadras, 
churrasqueiras, entre outros.);

5.3.11. Orientações para o não compartilhamento de objetos de lazer (instrumentos 
musicais, rádios, dominós etc);

5.3.12. Ampliar a frequência de limpeza e desinfecção das superfícies de todas as áreas 
do alojamento;

5.3.13. Estimular a utilização de máscaras de proteção facial mesmo dentro do 
ambiente do alojamento;
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RECOMENDAÇÕES PARA AS 
FRENTES DE TRABALHO

5.1. ATIVIDADES MANUAIS

5.1.1. Higienizar ferramentas antes e após o uso;

5.1.2. Não abandonar suas ferramentas em locais com presença de outras pessoas 
que possam, equivocadamente ou propositalmente, utilizá-las;

5.1.3. Respeitar os intervalos de refeição definidos pelo líder/gestor;

5.1.4. Para higiene das mãos, caso exista sujeira visível, usar água e sabão em vez 
de álcool 70%;

5.2. ATIVIDADES MECANIZADAS

5.2.1. Manter no veículo recipientes de álcool 70% para higienização das mãos;

5.2.2. Manter no interior do veículo álcool 70% ou outros produtos de limpeza para 
higienização dos pontos de contato mais frequentes (volantes, chaves, freios de 
mãos, alavancas, painéis, etc.);

5.2.3. Sempre que possível, somente o operador do veículo deverá ter acesso ao 
interior do veículo, máquina ou equipamento;

5.2.4. Quando necessário o acesso de outro colaborador ao interior do veículo, 
máquina ou equipamento, fazer nova higienização após a saída do mesmo;

5.2.5. Higienizar todas superfícies do veículo, máquina ou equipamento que outros 
colaboradores possam ter contato (corrimãos, barras de apoio etc.);

5.3. ALOJAMENTOS

5.3.1. Orientação dos trabalhadores sobre medidas de limpeza e desinfecção das 
superfícies, fornecendo-se os seguintes materiais: detergente neutro, seguido de 
desinfecção com álcool 70% ou água sanitária com princípio de cloro ativo entre 2,0 
e 2,5%, devidamente diluídas nas concentrações adequadas (para limpeza de 
superfícies - mesas, maçanetas, chaves, embalagens e produtos trazidos do 
supermercado - diluir 25 ml de água sanitária em 1 litro de água);

5.3.2. Disponibilização de alojamento separado para abrigar colaboradores com 
sintomas até o encaminhamento ao ambulatório, serviço público de saúde ou domicílio;

5.3.3. Disponibilização de álcool 70% para higiene das mãos em todas áreas comuns 
(quartos, banheiros, vestiários, restaurantes, etc.);

5.3.4. Orientação para higiene de roupas e utensílios pessoais;

5.3.5. É recomendado que as roupas de cama sejam trocadas e lavadas diariamente. O 
colaborador deve retornar, preferencialmente, à mesma cama. Opcionalmente, roupas de 
cama e travesseiros podem ser expostos a luz solar por um período de 
aproximadamente 1 hora;

5.3.6. Disponibilização de sabão líquido e toalhas descartáveis nos banheiros;

5.3.7. Disponibilização de kits de higiene pessoal para uso individual, contendo 
sabonete, shampoo, escova de dente e pente;

5.3.8. Os responsáveis pelo alojamento devem organizar os horários dos intervalos para 
refeição para evitar aglomerações nesse período;

5.3.9. Os responsáveis pelo alojamento devem organizar os horários a fim delimitar o 
número de pessoas simultâneas nas áreas de banho;

5.3.10. Fechar ou restringir o acesso às áreas de convivência como salões de jogos, 
salas de reunião, áreas de práticas esportivas (campos de futebol, quadras, 
churrasqueiras, entre outros.);

5.3.11. Orientações para o não compartilhamento de objetos de lazer (instrumentos 
musicais, rádios, dominós etc);

5.3.12. Ampliar a frequência de limpeza e desinfecção das superfícies de todas as áreas 
do alojamento;

5.3.13. Estimular a utilização de máscaras de proteção facial mesmo dentro do 
ambiente do alojamento;
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superfícies - mesas, maçanetas, chaves, embalagens e produtos trazidos do 
supermercado - diluir 25 ml de água sanitária em 1 litro de água);

5.3.2. Disponibilização de alojamento separado para abrigar colaboradores com 
sintomas até o encaminhamento ao ambulatório, serviço público de saúde ou domicílio;

5.3.3. Disponibilização de álcool 70% para higiene das mãos em todas áreas comuns 
(quartos, banheiros, vestiários, restaurantes, etc.);

5.3.4. Orientação para higiene de roupas e utensílios pessoais;

5.3.5. É recomendado que as roupas de cama sejam trocadas e lavadas diariamente. O 
colaborador deve retornar, preferencialmente, à mesma cama. Opcionalmente, roupas de 
cama e travesseiros podem ser expostos a luz solar por um período de 
aproximadamente 1 hora;

5.3.6. Disponibilização de sabão líquido e toalhas descartáveis nos banheiros;

5.3.7. Disponibilização de kits de higiene pessoal para uso individual, contendo 
sabonete, shampoo, escova de dente e pente;

5.3.8. Os responsáveis pelo alojamento devem organizar os horários dos intervalos para 
refeição para evitar aglomerações nesse período;

5.3.9. Os responsáveis pelo alojamento devem organizar os horários a fim delimitar o 
número de pessoas simultâneas nas áreas de banho;

5.3.10. Fechar ou restringir o acesso às áreas de convivência como salões de jogos, 
salas de reunião, áreas de práticas esportivas (campos de futebol, quadras, 
churrasqueiras, entre outros.);

5.3.11. Orientações para o não compartilhamento de objetos de lazer (instrumentos 
musicais, rádios, dominós etc);

5.3.12. Ampliar a frequência de limpeza e desinfecção das superfícies de todas as áreas 
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5.3.13. Estimular a utilização de máscaras de proteção facial mesmo dentro do 
ambiente do alojamento;
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RECOMENDAÇÕES PARA A INDÚSTRIA  
E PARA OS ESCRITÓRIOS

6.1. Caso a atividade permita, os colaboradores devem preferencialmente exercer suas 
funções à distância, em regime de “home office”;

6.2. Quando possível, deve-se reduzir o 
número de colaboradores presentes 
simultaneamente no ambiente de trabalho. 
O menor número de funcionários reduz o 
número de potenciais contatos e facilita a 
limpeza dos ambientes. Além do regime de 
“home office”, pode-se utilizar turnos de 
trabalho ou dias/semanas intercalados de 
atividade, entre outros;

6.3. Reuniões devem preferencialmente ser 
realizadas à distância, utilizando-se 
ferramentas como ZOOM, Webex, Hangouts, 
Skype, Teams, entre outros;

6.4. O vírus causador da COVID-19 pode 
sobreviver em superfícies como papelão e 
papel (até 24h), metais (até 48h) e plástico (até 72h) caso não seja feita a devida 
higienização. Embalagens ou outras entregas devem ser higienizadas com álcool 70% 
antes de serem manipuladas. No caso de documentos e papéis, se possível, manter sem 
manipulação por 24h após o recebimento.
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RECOMENDAÇÕES PARA ABORDAGEM 
DE COLABORADORES SINTOMÁTICOS E 

ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIOS

7.1.  Sugere-se que a empresa elabore um procedimento de atendimento 
ambulatorial e encaminhamento de pessoas com sintomas ou suspeita de COVID-19. 
O procedimento poderá disponibilizar os números de contatos de pessoas chave do 
departamento de saúde/ambulatório e números de telefones dos serviços de saúde 
mais próximos;

7.2.  Quando receber a queixa de um colaborador sobre sintomas do COVID-19 
durante o serviço, o gestor, ou quem receber a queixa, deverá encaminhar a pessoa 
imediatamente ao ambulatório, devidamente protegida com máscara. Deve-se 
solicitar higiene das mãos ao colaborador;

7.3.  Caso o colaborador apresente sintomas fora do trabalho e esteja sem sinais de 
gravidade, sugere-se que faça contato prévio com o seu líder ou com o setor do 
ambulatório por telefone, evitando deslocamento e risco de contágio desnecessário;

7.4. Caso o colaborador apresente sintomas fora do trabalho e esteja com sinais 
de gravidade (mal-estar intenso, falta de ar, vômitos e diarreia de difícil controle), 
sugerimos que procure atendimento de emergência e informe ao líder ou gestor;

7.5. Recomenda-se o treinamento de profissionais dos ambulatórios quanto a 
identificação de sinais da doença, uso de equipamento de proteção e fluxo de 
atendimento, incluindo referência de casos graves;

7.6. No atendimento a colaboradores com sintomas, os mesmos deverão 
permanecer com máscara e sempre que possível em ambiente separado dos demais 
trabalhadores, tendo atendimento priorizado no ambulatório;

7.7. Quando o colaborador for encaminhado do ambulatório a um outro serviço de 
saúde, ao alojamento ou a sua residência, deverá receber informações sobre 
isolamento e sinais de alerta; 
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7.8. Os responsáveis pelos ambulatórios devem assegurar a disponibilidade de:

7.8.1.  Álcool 70% nas salas de espera, salas de atendimento, banheiros, balcões;

7.8.2.  Sabão líquido e toalhas descartáveis nos banheiros;

7.8.3.  Máscaras cirúrgicas, sempre que possível, para os profissionais da saúde 
e pacientes; máscaras PFF2 ou N95 devem ser disponibilizadas sempre que o 
profissional realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, 
intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, 
coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias;

7.8.4.  Óculos de proteção, aventais descartáveis e luvas para os profissionais da saúde.

7.9.  Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, 
estetoscópios, aparelho para aferição de pressão arterial e termômetros) devem ser 
limpos e desinfetados com álcool 70% após o uso;

7.10.  Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços na recepção;

7.11.  Prover dispensadores com álcool 70% nas salas de espera e na mesa de recepção 
e estimular a higiene das mãos, especialmente após contato com secreções respiratórias;

7.12.  Manter os ambientes ventilados, preferencialmente a recepção com a porta 
aberta, a fim de evitar contato com maçanetas;

7.13.  Aumentar a frequência de higiene de objetos e superfícies;
 
7.14.  Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, 
pranchetas e telefones.
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e pacientes; máscaras PFF2 ou N95 devem ser disponibilizadas sempre que o 
profissional realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, 
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7.14.  Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, 
pranchetas e telefones.
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MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DE COVID-19 

9.1. DEFINIÇÕES:

•  Caso confirmado: Colaborador que possua:
•  Resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; ou

•  Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não 
foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato 
com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias 
antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.

•  Caso suspeito: Colaborador que apresente quadro respiratório agudo 
com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza 
e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como 
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e 
diarreia.

•  Contactantes de casos confirmados ou suspeitos de COVID19: 
Colaborador assintomático que teve contato com o caso confirmado ou suspeito da 
COVID-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou 
da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:

•  Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem 
ambos utilizarem máscara facial, ou com uso incorreto;
•  Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
•  Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 
COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da 
COVID-19 sem a proteção recomendada.
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RECOMENDAÇÕES PARA MONITORIA DE 
AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COLABORADORES

8.1. A adoção das 
medidas de prevenção 
deve ser verificada 
periodicamente;

8.2. Estratégias 
como reforço positivo 
e premiações podem ser 
utilizadas a critério da 
unidade para estimular 
a adoção de medidas 
de prevenção;

8.3. A importância 
da atividade do setor, 
que inclui não apenas 
produção alimentícia e de 
combustíveis, mas também 
de insumo de limpeza para 
hospitais, deve ser 
ressaltada. 
Cada colaborador é um 
herói no enfrentamento 
da pandemia.
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9.5. O COLABORADOR QUE SEJA CASO SUSPEITO DEVERÁ SER AFASTADO 
DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS. 

Critério de retorno ao trabalho: Os Colaboradores afastados considerados casos 
suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

•  exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde; e

•  estiverem sem febre sem uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas e com 
remissão dos sintomas respiratórios.

9.6. O colaborador que tenha tido CONTATO PRÓXIMO de um CASO CONFIRMADO no 
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE deverá ser afastado por um período de 14 dias 
(período máximo de incubação), observando o surgimento de sintomas. Caso o cola-
borador se mantenha assintomático, poderá retornar às atividades utilizando as 
precauções padronizadas. Alternativamente, o colaborador poderá ser testado com 
PCR, LAMP ou antígeno após período de pelo menos 5 dias após o último contato, e 
caso tenha resultado negativo, o isolamento poderá ser suspenso, mantendo-se o 
monitoramento até o 14o dia. Caso o colaborador desenvolva sintomas, deverá ser 
conduzido como CASO SUSPEITO.

9.7. Fornecer a CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITOS e CONTATOS PRÓXIMOS orientações 
sobre cuidados domiciliares e vigilância de sinais de gravidade (item 10). 

9.8. EQUIPAMENTOS E AMBIENTES NOS QUAIS O CASO SUSPEITO OU CON-
FIRMADO TENHA CIRCULADO NO PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE DEVE-
RÃO SER HIGIENIZADOS COM UM DOS SEGUINTES PRODUTOS DE LIMPEZA: 

•  Álcool 70%
•  Hipoclorito de sódio a 0,5% 
•  Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%
•  Iodopovidona a 1% 
•  Peróxido de hidrogênio a 0,5% 
•  Ácido peracético a 0,5% 
•  Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio a 0,05% 
•  Compostos fenólicos 
•  Desinfetantes de uso geral com ação virucida 

•  Período de transmissibilidade do caso suspeito ou confirmado: 
De 2 dias antes do surgimento dos sintomas até 10 dias após o início dos sintomas 
E resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos leves; de 2 
dias antes do surgimento dos sintomas até 20 dias após o início dos sintomas E 
resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos graves. Para 
indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial da infecção, o período de 
transmissibilidade se estende até 10 dias a partir da data da coleta do exame.

•  Período de incubação: Geralmente 4-8 dias, mas pode estender-se até 14 dias.

9.2. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Cada empresa deverá estabelecer seus protocolos de busca de funcionários com 
sintomas e contato com casos suspeitos ou confirmados.

9.3. CONDUTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO

9.3.1.  Acolhimento e ambiente para atendimento: A empresa deve estabelecer 
fluxo de atendimento em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, incluindo:

9.3.2.  Acesso a número de telefone ou ferramenta online para contato de 
funcionários com infecção suspeita ou confirmada, evitando deslocamento 
desnecessário ao ambulatório da empresa;

9.3.3.  Orientações aos funcionários quanto ao fluxo de atendimento;

9.3.4.  Sempre que possível, separação física do ambiente de atendimento de 
casos suspeitos ou confirmados nos serviços de saúde ocupacionais, priorizando 
ambientes bem ventilados e com higienização frequente; 

9.3.5.  Acompanhamento clínico: Funcionários com infecção suspeita ou 
confirmada deverão ser orientados a buscar atendimento em serviços de saúde.

9.4. O COLABORADOR QUE SEJA CASO CONFIRMADO DEVERÁ SER 
AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS PARA 
CASOS LEVES, OU 20 DIAS PARA CASOS GRAVES

Critério de retorno ao trabalho: A equipe de medicina do trabalho deverá 
confirmar que o colaborador tem remissão da febre e sintomas respiratórios por 
pelo menos 24h no momento do retorno. Caso o colaborador mantenha febre ou 
sintomas respiratórios, deverá manter afastamento até que esse critério (24h sem 
febre sem uso de antitérmicos, e sem sintomas respiratórios).
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MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DE COVID-19 

9.1. DEFINIÇÕES:

•  Caso confirmado: Colaborador que possua:
•  Resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; ou

•  Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não 
foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato 
com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias 
antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.

•  Caso suspeito: Colaborador que apresente quadro respiratório agudo 
com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza 
e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como 
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e 
diarreia.

•  Contactantes de casos confirmados ou suspeitos de COVID19: 
Colaborador assintomático que teve contato com o caso confirmado ou suspeito da 
COVID-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou 
da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:

•  Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem 
ambos utilizarem máscara facial, ou com uso incorreto;
•  Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
•  Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 
COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da 
COVID-19 sem a proteção recomendada.

9

9.5. O COLABORADOR QUE SEJA CASO SUSPEITO DEVERÁ SER AFASTADO 
DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS. 

Critério de retorno ao trabalho: Os Colaboradores afastados considerados casos 
suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

•  exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde; e

•  estiverem sem febre sem uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas e com 
remissão dos sintomas respiratórios.

9.6. O colaborador que tenha tido CONTATO PRÓXIMO de um CASO CONFIRMADO no 
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE deverá ser afastado por um período de 14 dias 
(período máximo de incubação), observando o surgimento de sintomas. Caso o cola-
borador se mantenha assintomático, poderá retornar às atividades utilizando as 
precauções padronizadas. Alternativamente, o colaborador poderá ser testado com 
PCR, LAMP ou antígeno após período de pelo menos 5 dias após o último contato, e 
caso tenha resultado negativo, o isolamento poderá ser suspenso, mantendo-se o 
monitoramento até o 14o dia. Caso o colaborador desenvolva sintomas, deverá ser 
conduzido como CASO SUSPEITO.

9.7. Fornecer a CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITOS e CONTATOS PRÓXIMOS orientações 
sobre cuidados domiciliares e vigilância de sinais de gravidade (item 10). 

9.8. EQUIPAMENTOS E AMBIENTES NOS QUAIS O CASO SUSPEITO OU CON-
FIRMADO TENHA CIRCULADO NO PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE DEVE-
RÃO SER HIGIENIZADOS COM UM DOS SEGUINTES PRODUTOS DE LIMPEZA: 

•  Álcool 70%
•  Hipoclorito de sódio a 0,5% 
•  Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%
•  Iodopovidona a 1% 
•  Peróxido de hidrogênio a 0,5% 
•  Ácido peracético a 0,5% 
•  Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio a 0,05% 
•  Compostos fenólicos 
•  Desinfetantes de uso geral com ação virucida 

•  Período de transmissibilidade do caso suspeito ou confirmado: 
De 2 dias antes do surgimento dos sintomas até 10 dias após o início dos sintomas 
E resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos leves; de 2 
dias antes do surgimento dos sintomas até 20 dias após o início dos sintomas E 
resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos graves. Para 
indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial da infecção, o período de 
transmissibilidade se estende até 10 dias a partir da data da coleta do exame.

•  Período de incubação: Geralmente 4-8 dias, mas pode estender-se até 14 dias.

9.2. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Cada empresa deverá estabelecer seus protocolos de busca de funcionários com 
sintomas e contato com casos suspeitos ou confirmados.

9.3. CONDUTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO

9.3.1.  Acolhimento e ambiente para atendimento: A empresa deve estabelecer 
fluxo de atendimento em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, incluindo:

9.3.2.  Acesso a número de telefone ou ferramenta online para contato de 
funcionários com infecção suspeita ou confirmada, evitando deslocamento 
desnecessário ao ambulatório da empresa;

9.3.3.  Orientações aos funcionários quanto ao fluxo de atendimento;

9.3.4.  Sempre que possível, separação física do ambiente de atendimento de 
casos suspeitos ou confirmados nos serviços de saúde ocupacionais, priorizando 
ambientes bem ventilados e com higienização frequente; 

9.3.5.  Acompanhamento clínico: Funcionários com infecção suspeita ou 
confirmada deverão ser orientados a buscar atendimento em serviços de saúde.

9.4. O COLABORADOR QUE SEJA CASO CONFIRMADO DEVERÁ SER 
AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS PARA 
CASOS LEVES, OU 20 DIAS PARA CASOS GRAVES

Critério de retorno ao trabalho: A equipe de medicina do trabalho deverá 
confirmar que o colaborador tem remissão da febre e sintomas respiratórios por 
pelo menos 24h no momento do retorno. Caso o colaborador mantenha febre ou 
sintomas respiratórios, deverá manter afastamento até que esse critério (24h sem 
febre sem uso de antitérmicos, e sem sintomas respiratórios).



MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DE COVID-19 

9.1. DEFINIÇÕES:

•  Caso confirmado: Colaborador que possua:
•  Resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; ou

•  Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não 
foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato 
com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias 
antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.

•  Caso suspeito: Colaborador que apresente quadro respiratório agudo 
com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza 
e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como 
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e 
diarreia.

•  Contactantes de casos confirmados ou suspeitos de COVID19: 
Colaborador assintomático que teve contato com o caso confirmado ou suspeito da 
COVID-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou 
da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:

•  Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem 
ambos utilizarem máscara facial, ou com uso incorreto;
•  Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
•  Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 
COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da 
COVID-19 sem a proteção recomendada.

9.5. O COLABORADOR QUE SEJA CASO SUSPEITO DEVERÁ SER AFASTADO 
DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS. 

Critério de retorno ao trabalho: Os Colaboradores afastados considerados casos 
suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

•  exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde; e

•  estiverem sem febre sem uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas e com 
remissão dos sintomas respiratórios.

9.6. O colaborador que tenha tido CONTATO PRÓXIMO de um CASO CONFIRMADO no 
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE deverá ser afastado por um período de 14 dias 
(período máximo de incubação), observando o surgimento de sintomas. Caso o cola-
borador se mantenha assintomático, poderá retornar às atividades utilizando as 
precauções padronizadas. Alternativamente, o colaborador poderá ser testado com 
PCR, LAMP ou antígeno após período de pelo menos 5 dias após o último contato, e 
caso tenha resultado negativo, o isolamento poderá ser suspenso, mantendo-se o 
monitoramento até o 14o dia. Caso o colaborador desenvolva sintomas, deverá ser 
conduzido como CASO SUSPEITO.

9.7. Fornecer a CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITOS e CONTATOS PRÓXIMOS orientações 
sobre cuidados domiciliares e vigilância de sinais de gravidade (item 10). 

9.8. EQUIPAMENTOS E AMBIENTES NOS QUAIS O CASO SUSPEITO OU CON-
FIRMADO TENHA CIRCULADO NO PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE DEVE-
RÃO SER HIGIENIZADOS COM UM DOS SEGUINTES PRODUTOS DE LIMPEZA: 

•  Álcool 70%
•  Hipoclorito de sódio a 0,5% 
•  Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%
•  Iodopovidona a 1% 
•  Peróxido de hidrogênio a 0,5% 
•  Ácido peracético a 0,5% 
•  Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio a 0,05% 
•  Compostos fenólicos 
•  Desinfetantes de uso geral com ação virucida 

•  Período de transmissibilidade do caso suspeito ou confirmado: 
De 2 dias antes do surgimento dos sintomas até 10 dias após o início dos sintomas 
E resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos leves; de 2 
dias antes do surgimento dos sintomas até 20 dias após o início dos sintomas E 
resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos graves. Para 
indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial da infecção, o período de 
transmissibilidade se estende até 10 dias a partir da data da coleta do exame.

•  Período de incubação: Geralmente 4-8 dias, mas pode estender-se até 14 dias.

9.2. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Cada empresa deverá estabelecer seus protocolos de busca de funcionários com 
sintomas e contato com casos suspeitos ou confirmados.

9.3. CONDUTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO

9.3.1.  Acolhimento e ambiente para atendimento: A empresa deve estabelecer 
fluxo de atendimento em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, incluindo:

9.3.2.  Acesso a número de telefone ou ferramenta online para contato de 
funcionários com infecção suspeita ou confirmada, evitando deslocamento 
desnecessário ao ambulatório da empresa;

9.3.3.  Orientações aos funcionários quanto ao fluxo de atendimento;

9.3.4.  Sempre que possível, separação física do ambiente de atendimento de 
casos suspeitos ou confirmados nos serviços de saúde ocupacionais, priorizando 
ambientes bem ventilados e com higienização frequente; 

9.3.5.  Acompanhamento clínico: Funcionários com infecção suspeita ou 
confirmada deverão ser orientados a buscar atendimento em serviços de saúde.

9.4. O COLABORADOR QUE SEJA CASO CONFIRMADO DEVERÁ SER 
AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS PARA 
CASOS LEVES, OU 20 DIAS PARA CASOS GRAVES

Critério de retorno ao trabalho: A equipe de medicina do trabalho deverá 
confirmar que o colaborador tem remissão da febre e sintomas respiratórios por 
pelo menos 24h no momento do retorno. Caso o colaborador mantenha febre ou 
sintomas respiratórios, deverá manter afastamento até que esse critério (24h sem 
febre sem uso de antitérmicos, e sem sintomas respiratórios).
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MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DE COVID-19 

9.1. DEFINIÇÕES:

•  Caso confirmado: Colaborador que possua:
•  Resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; ou

•  Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não 
foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato 
com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias 
antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.

•  Caso suspeito: Colaborador que apresente quadro respiratório agudo 
com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza 
e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como 
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e 
diarreia.

•  Contactantes de casos confirmados ou suspeitos de COVID19: 
Colaborador assintomático que teve contato com o caso confirmado ou suspeito da 
COVID-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou 
da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:

•  Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem 
ambos utilizarem máscara facial, ou com uso incorreto;
•  Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
•  Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 
COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da 
COVID-19 sem a proteção recomendada.

ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES COM 
INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO 
NOVO CORONAVÍRUS ENCAMINHADOS PARA 

ISOLAMENTO EM CASA

Pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus que tenham 
apenas sintomas leves devem permanecer em casa, mantendo vigilância em 
relação a sinais de agravamento (descritos ao final do documento).
Os seguintes cuidados são recomendados: 

10.1.  DISTANCIAMENTO DE PESSOAS

•  Manter o paciente em quarto individual. Caso não seja possível manter em quarto 
privativo, manter distância de pelo menos 2 metros de outros moradores; 
•  Dormir em cama separada;
•  Limitar a circulação do paciente pelos ambientes;
•  Limitar o número de cuidadores e não receber visitas; 
•  O familiar que ficar a menos de 2 metros do paciente deve usar máscara cirúrgica 
bem ajustada ao rosto; 
•  Os pacientes devem permanecer em casa por pelo menos 14 dias e até a resolução 
completa da febre e sintomas respiratórios por 72h; 
•  Enquanto ainda estiver com sintomas é importante que o paciente use máscara 
cirúrgica sempre que existir a chance de contato com outra pessoa a distância menor 
que 2 metros. 
•  Caso o paciente precise sair de casa, é aconselhado utilizar veículo privado com 
boa ventilação. 
•  Pessoas que moram na mesma casa do paciente devem manter vigilância quanto 
ao surgimento de sintomas. Caso precisem sair de casa, devem utilizar máscaras.

9.5. O COLABORADOR QUE SEJA CASO SUSPEITO DEVERÁ SER AFASTADO 
DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS. 

Critério de retorno ao trabalho: Os Colaboradores afastados considerados casos 
suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

•  exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde; e

•  estiverem sem febre sem uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas e com 
remissão dos sintomas respiratórios.

9.6. O colaborador que tenha tido CONTATO PRÓXIMO de um CASO CONFIRMADO no 
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE deverá ser afastado por um período de 14 dias 
(período máximo de incubação), observando o surgimento de sintomas. Caso o cola-
borador se mantenha assintomático, poderá retornar às atividades utilizando as 
precauções padronizadas. Alternativamente, o colaborador poderá ser testado com 
PCR, LAMP ou antígeno após período de pelo menos 5 dias após o último contato, e 
caso tenha resultado negativo, o isolamento poderá ser suspenso, mantendo-se o 
monitoramento até o 14o dia. Caso o colaborador desenvolva sintomas, deverá ser 
conduzido como CASO SUSPEITO.

9.7. Fornecer a CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITOS e CONTATOS PRÓXIMOS orientações 
sobre cuidados domiciliares e vigilância de sinais de gravidade (item 10). 

9.8. EQUIPAMENTOS E AMBIENTES NOS QUAIS O CASO SUSPEITO OU CON-
FIRMADO TENHA CIRCULADO NO PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE DEVE-
RÃO SER HIGIENIZADOS COM UM DOS SEGUINTES PRODUTOS DE LIMPEZA: 

•  Álcool 70%
•  Hipoclorito de sódio a 0,5% 
•  Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%
•  Iodopovidona a 1% 
•  Peróxido de hidrogênio a 0,5% 
•  Ácido peracético a 0,5% 
•  Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio a 0,05% 
•  Compostos fenólicos 
•  Desinfetantes de uso geral com ação virucida 
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10.2.  CUIDADOS COM AS MÁSCARAS

•  As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Caso a 
máscara seja manuseada, as mãos devem ser higienizadas imediatamente;

•  Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deve ser trocada. Isso ocorre 
geralmente após 3h de uso contínuo; 

•  Descartar a máscara cirúrgica após o uso e realizar a higiene das mãos com 
água e sabonete ou álcool gel após a remoção da máscara; 

•  Para pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus, é 
preferível o uso de máscaras descartáveis ao invés de máscaras de pano

 
10.3.  CUIDADOS DE HIGIENE E CUIDADOS COM O AMBIENTE

•  Ao realizar higiene das mãos com água e sabonete, utilizar preferencialmente 
toalhas de papel descartáveis para secar as mãos. Caso toalhas de papel 
descartáveis não estejam disponíveis, usar toalhas de pano e trocar quando 
ficarem molhadas; 
•  Etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Cobrir a boca e o nariz 
durante a tosse e espirros usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo 
flexionado, seguido de higiene das mãos; 
•  Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz imediatamente após 
o uso; 
•  Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou 
secreções respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis se for necessário 
manipular essas secreções. Realizar a higiene das mãos antes e depois da 
remoção das luvas; 

•  Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os cuidados 
com o paciente devem ser colocadas em saco de lixo antes do descarte com outros 
resíduos domésticos. Deixar no quarto da pessoa doente uma lixeira com saco 
plástico para descarte de resíduos;

•  Não compartilhar escovas de dente, talheres, pratos, bebidas, toalhas ou roupas 
de cama; 
•  Talheres, copos e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente 
comum após o uso e podem ser reutilizados; 

•  Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de 
cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paciente diariamente 

com desinfetante doméstico comum ou álcool 70%. 
•  Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com 
desinfetante doméstico comum ou álcool 70%. 
•  Roupas, roupas de cama e toalhas do paciente devem ser lavadas com água e 
sabão comum. 
•  Manter os ambientes da casa bem ventilados (manter as janelas abertas). 

 
10.4.  SINAIS DE AGRAVAMENTO

Se você tem infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus, deve procurar 
atendimento médico caso tenha qualquer um dos seguintes sintomas:

•  Falta de ar ou dificuldade para respirar;
•  Mal-estar intenso;
•  Sonolência excessiva ou confusão mental;
•  Persistência da febre por mais que 3 dias, ou retorno da febre após 2 dias afebril.

•  Período de transmissibilidade do caso suspeito ou confirmado: 
De 2 dias antes do surgimento dos sintomas até 10 dias após o início dos sintomas 
E resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos leves; de 2 
dias antes do surgimento dos sintomas até 20 dias após o início dos sintomas E 
resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos graves. Para 
indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial da infecção, o período de 
transmissibilidade se estende até 10 dias a partir da data da coleta do exame.

•  Período de incubação: Geralmente 4-8 dias, mas pode estender-se até 14 dias.

9.2. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Cada empresa deverá estabelecer seus protocolos de busca de funcionários com 
sintomas e contato com casos suspeitos ou confirmados.

9.3. CONDUTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO

9.3.1.  Acolhimento e ambiente para atendimento: A empresa deve estabelecer 
fluxo de atendimento em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, incluindo:

9.3.2.  Acesso a número de telefone ou ferramenta online para contato de 
funcionários com infecção suspeita ou confirmada, evitando deslocamento 
desnecessário ao ambulatório da empresa;

9.3.3.  Orientações aos funcionários quanto ao fluxo de atendimento;

9.3.4.  Sempre que possível, separação física do ambiente de atendimento de 
casos suspeitos ou confirmados nos serviços de saúde ocupacionais, priorizando 
ambientes bem ventilados e com higienização frequente; 

9.3.5.  Acompanhamento clínico: Funcionários com infecção suspeita ou 
confirmada deverão ser orientados a buscar atendimento em serviços de saúde.

9.4. O COLABORADOR QUE SEJA CASO CONFIRMADO DEVERÁ SER 
AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS PARA 
CASOS LEVES, OU 20 DIAS PARA CASOS GRAVES

Critério de retorno ao trabalho: A equipe de medicina do trabalho deverá 
confirmar que o colaborador tem remissão da febre e sintomas respiratórios por 
pelo menos 24h no momento do retorno. Caso o colaborador mantenha febre ou 
sintomas respiratórios, deverá manter afastamento até que esse critério (24h sem 
febre sem uso de antitérmicos, e sem sintomas respiratórios).



MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DE COVID-19 

9.1. DEFINIÇÕES:

•  Caso confirmado: Colaborador que possua:
•  Resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; ou

•  Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não 
foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato 
com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias 
antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.

•  Caso suspeito: Colaborador que apresente quadro respiratório agudo 
com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza 
e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como 
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e 
diarreia.

•  Contactantes de casos confirmados ou suspeitos de COVID19: 
Colaborador assintomático que teve contato com o caso confirmado ou suspeito da 
COVID-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou 
da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:

•  Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem 
ambos utilizarem máscara facial, ou com uso incorreto;
•  Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
•  Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 
COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da 
COVID-19 sem a proteção recomendada.
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ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES COM 
INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO 
NOVO CORONAVÍRUS ENCAMINHADOS PARA 

ISOLAMENTO EM CASA

Pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus que tenham 
apenas sintomas leves devem permanecer em casa, mantendo vigilância em 
relação a sinais de agravamento (descritos ao final do documento).
Os seguintes cuidados são recomendados: 

10.1.  DISTANCIAMENTO DE PESSOAS

•  Manter o paciente em quarto individual. Caso não seja possível manter em quarto 
privativo, manter distância de pelo menos 2 metros de outros moradores; 
•  Dormir em cama separada;
•  Limitar a circulação do paciente pelos ambientes;
•  Limitar o número de cuidadores e não receber visitas; 
•  O familiar que ficar a menos de 2 metros do paciente deve usar máscara cirúrgica 
bem ajustada ao rosto; 
•  Os pacientes devem permanecer em casa por pelo menos 14 dias e até a resolução 
completa da febre e sintomas respiratórios por 72h; 
•  Enquanto ainda estiver com sintomas é importante que o paciente use máscara 
cirúrgica sempre que existir a chance de contato com outra pessoa a distância menor 
que 2 metros. 
•  Caso o paciente precise sair de casa, é aconselhado utilizar veículo privado com 
boa ventilação. 
•  Pessoas que moram na mesma casa do paciente devem manter vigilância quanto 
ao surgimento de sintomas. Caso precisem sair de casa, devem utilizar máscaras.

10
9.5. O COLABORADOR QUE SEJA CASO SUSPEITO DEVERÁ SER AFASTADO 
DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS. 

Critério de retorno ao trabalho: Os Colaboradores afastados considerados casos 
suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

•  exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde; e

•  estiverem sem febre sem uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas e com 
remissão dos sintomas respiratórios.

9.6. O colaborador que tenha tido CONTATO PRÓXIMO de um CASO CONFIRMADO no 
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE deverá ser afastado por um período de 14 dias 
(período máximo de incubação), observando o surgimento de sintomas. Caso o cola-
borador se mantenha assintomático, poderá retornar às atividades utilizando as 
precauções padronizadas. Alternativamente, o colaborador poderá ser testado com 
PCR, LAMP ou antígeno após período de pelo menos 5 dias após o último contato, e 
caso tenha resultado negativo, o isolamento poderá ser suspenso, mantendo-se o 
monitoramento até o 14o dia. Caso o colaborador desenvolva sintomas, deverá ser 
conduzido como CASO SUSPEITO.

9.7. Fornecer a CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITOS e CONTATOS PRÓXIMOS orientações 
sobre cuidados domiciliares e vigilância de sinais de gravidade (item 10). 

9.8. EQUIPAMENTOS E AMBIENTES NOS QUAIS O CASO SUSPEITO OU CON-
FIRMADO TENHA CIRCULADO NO PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE DEVE-
RÃO SER HIGIENIZADOS COM UM DOS SEGUINTES PRODUTOS DE LIMPEZA: 

•  Álcool 70%
•  Hipoclorito de sódio a 0,5% 
•  Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%
•  Iodopovidona a 1% 
•  Peróxido de hidrogênio a 0,5% 
•  Ácido peracético a 0,5% 
•  Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio a 0,05% 
•  Compostos fenólicos 
•  Desinfetantes de uso geral com ação virucida 

10.2.  CUIDADOS COM AS MÁSCARAS

•  As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Caso a 
máscara seja manuseada, as mãos devem ser higienizadas imediatamente;

•  Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deve ser trocada. Isso ocorre 
geralmente após 3h de uso contínuo; 

•  Descartar a máscara cirúrgica após o uso e realizar a higiene das mãos com 
água e sabonete ou álcool gel após a remoção da máscara; 

•  Para pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus, é 
preferível o uso de máscaras descartáveis ao invés de máscaras de pano

 
10.3.  CUIDADOS DE HIGIENE E CUIDADOS COM O AMBIENTE

•  Ao realizar higiene das mãos com água e sabonete, utilizar preferencialmente 
toalhas de papel descartáveis para secar as mãos. Caso toalhas de papel 
descartáveis não estejam disponíveis, usar toalhas de pano e trocar quando 
ficarem molhadas; 
•  Etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Cobrir a boca e o nariz 
durante a tosse e espirros usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo 
flexionado, seguido de higiene das mãos; 
•  Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz imediatamente após 
o uso; 
•  Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou 
secreções respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis se for necessário 
manipular essas secreções. Realizar a higiene das mãos antes e depois da 
remoção das luvas; 

•  Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os cuidados 
com o paciente devem ser colocadas em saco de lixo antes do descarte com outros 
resíduos domésticos. Deixar no quarto da pessoa doente uma lixeira com saco 
plástico para descarte de resíduos;

•  Não compartilhar escovas de dente, talheres, pratos, bebidas, toalhas ou roupas 
de cama; 
•  Talheres, copos e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente 
comum após o uso e podem ser reutilizados; 

•  Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de 
cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paciente diariamente 

com desinfetante doméstico comum ou álcool 70%. 
•  Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com 
desinfetante doméstico comum ou álcool 70%. 
•  Roupas, roupas de cama e toalhas do paciente devem ser lavadas com água e 
sabão comum. 
•  Manter os ambientes da casa bem ventilados (manter as janelas abertas). 

 
10.4.  SINAIS DE AGRAVAMENTO

Se você tem infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus, deve procurar 
atendimento médico caso tenha qualquer um dos seguintes sintomas:

•  Falta de ar ou dificuldade para respirar;
•  Mal-estar intenso;
•  Sonolência excessiva ou confusão mental;
•  Persistência da febre por mais que 3 dias, ou retorno da febre após 2 dias afebril.

•  Período de transmissibilidade do caso suspeito ou confirmado: 
De 2 dias antes do surgimento dos sintomas até 10 dias após o início dos sintomas 
E resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos leves; de 2 
dias antes do surgimento dos sintomas até 20 dias após o início dos sintomas E 
resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos graves. Para 
indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial da infecção, o período de 
transmissibilidade se estende até 10 dias a partir da data da coleta do exame.

•  Período de incubação: Geralmente 4-8 dias, mas pode estender-se até 14 dias.

9.2. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Cada empresa deverá estabelecer seus protocolos de busca de funcionários com 
sintomas e contato com casos suspeitos ou confirmados.

9.3. CONDUTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO

9.3.1.  Acolhimento e ambiente para atendimento: A empresa deve estabelecer 
fluxo de atendimento em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, incluindo:

9.3.2.  Acesso a número de telefone ou ferramenta online para contato de 
funcionários com infecção suspeita ou confirmada, evitando deslocamento 
desnecessário ao ambulatório da empresa;

9.3.3.  Orientações aos funcionários quanto ao fluxo de atendimento;

9.3.4.  Sempre que possível, separação física do ambiente de atendimento de 
casos suspeitos ou confirmados nos serviços de saúde ocupacionais, priorizando 
ambientes bem ventilados e com higienização frequente; 

9.3.5.  Acompanhamento clínico: Funcionários com infecção suspeita ou 
confirmada deverão ser orientados a buscar atendimento em serviços de saúde.

9.4. O COLABORADOR QUE SEJA CASO CONFIRMADO DEVERÁ SER 
AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS PARA 
CASOS LEVES, OU 20 DIAS PARA CASOS GRAVES

Critério de retorno ao trabalho: A equipe de medicina do trabalho deverá 
confirmar que o colaborador tem remissão da febre e sintomas respiratórios por 
pelo menos 24h no momento do retorno. Caso o colaborador mantenha febre ou 
sintomas respiratórios, deverá manter afastamento até que esse critério (24h sem 
febre sem uso de antitérmicos, e sem sintomas respiratórios).



MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DE COVID-19 

9.1. DEFINIÇÕES:

•  Caso confirmado: Colaborador que possua:
•  Resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; ou

•  Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não 
foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato 
com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias 
antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.

•  Caso suspeito: Colaborador que apresente quadro respiratório agudo 
com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza 
e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como 
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e 
diarreia.

•  Contactantes de casos confirmados ou suspeitos de COVID19: 
Colaborador assintomático que teve contato com o caso confirmado ou suspeito da 
COVID-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou 
da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:

•  Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem 
ambos utilizarem máscara facial, ou com uso incorreto;
•  Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
•  Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 
COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da 
COVID-19 sem a proteção recomendada.

ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES COM 
INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO 
NOVO CORONAVÍRUS ENCAMINHADOS PARA 

ISOLAMENTO EM CASA

Pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus que tenham 
apenas sintomas leves devem permanecer em casa, mantendo vigilância em 
relação a sinais de agravamento (descritos ao final do documento).
Os seguintes cuidados são recomendados: 

10.1.  DISTANCIAMENTO DE PESSOAS

•  Manter o paciente em quarto individual. Caso não seja possível manter em quarto 
privativo, manter distância de pelo menos 2 metros de outros moradores; 
•  Dormir em cama separada;
•  Limitar a circulação do paciente pelos ambientes;
•  Limitar o número de cuidadores e não receber visitas; 
•  O familiar que ficar a menos de 2 metros do paciente deve usar máscara cirúrgica 
bem ajustada ao rosto; 
•  Os pacientes devem permanecer em casa por pelo menos 14 dias e até a resolução 
completa da febre e sintomas respiratórios por 72h; 
•  Enquanto ainda estiver com sintomas é importante que o paciente use máscara 
cirúrgica sempre que existir a chance de contato com outra pessoa a distância menor 
que 2 metros. 
•  Caso o paciente precise sair de casa, é aconselhado utilizar veículo privado com 
boa ventilação. 
•  Pessoas que moram na mesma casa do paciente devem manter vigilância quanto 
ao surgimento de sintomas. Caso precisem sair de casa, devem utilizar máscaras.

9.5. O COLABORADOR QUE SEJA CASO SUSPEITO DEVERÁ SER AFASTADO 
DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS. 

Critério de retorno ao trabalho: Os Colaboradores afastados considerados casos 
suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

•  exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde; e

•  estiverem sem febre sem uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas e com 
remissão dos sintomas respiratórios.

9.6. O colaborador que tenha tido CONTATO PRÓXIMO de um CASO CONFIRMADO no 
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE deverá ser afastado por um período de 14 dias 
(período máximo de incubação), observando o surgimento de sintomas. Caso o cola-
borador se mantenha assintomático, poderá retornar às atividades utilizando as 
precauções padronizadas. Alternativamente, o colaborador poderá ser testado com 
PCR, LAMP ou antígeno após período de pelo menos 5 dias após o último contato, e 
caso tenha resultado negativo, o isolamento poderá ser suspenso, mantendo-se o 
monitoramento até o 14o dia. Caso o colaborador desenvolva sintomas, deverá ser 
conduzido como CASO SUSPEITO.

9.7. Fornecer a CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITOS e CONTATOS PRÓXIMOS orientações 
sobre cuidados domiciliares e vigilância de sinais de gravidade (item 10). 

9.8. EQUIPAMENTOS E AMBIENTES NOS QUAIS O CASO SUSPEITO OU CON-
FIRMADO TENHA CIRCULADO NO PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE DEVE-
RÃO SER HIGIENIZADOS COM UM DOS SEGUINTES PRODUTOS DE LIMPEZA: 

•  Álcool 70%
•  Hipoclorito de sódio a 0,5% 
•  Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%
•  Iodopovidona a 1% 
•  Peróxido de hidrogênio a 0,5% 
•  Ácido peracético a 0,5% 
•  Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio a 0,05% 
•  Compostos fenólicos 
•  Desinfetantes de uso geral com ação virucida 
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10.2.  CUIDADOS COM AS MÁSCARAS

•  As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Caso a 
máscara seja manuseada, as mãos devem ser higienizadas imediatamente;

•  Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deve ser trocada. Isso ocorre 
geralmente após 3h de uso contínuo; 

•  Descartar a máscara cirúrgica após o uso e realizar a higiene das mãos com 
água e sabonete ou álcool gel após a remoção da máscara; 

•  Para pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus, é 
preferível o uso de máscaras descartáveis ao invés de máscaras de pano

 
10.3.  CUIDADOS DE HIGIENE E CUIDADOS COM O AMBIENTE

•  Ao realizar higiene das mãos com água e sabonete, utilizar preferencialmente 
toalhas de papel descartáveis para secar as mãos. Caso toalhas de papel 
descartáveis não estejam disponíveis, usar toalhas de pano e trocar quando 
ficarem molhadas; 
•  Etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Cobrir a boca e o nariz 
durante a tosse e espirros usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo 
flexionado, seguido de higiene das mãos; 
•  Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz imediatamente após 
o uso; 
•  Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou 
secreções respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis se for necessário 
manipular essas secreções. Realizar a higiene das mãos antes e depois da 
remoção das luvas; 

•  Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os cuidados 
com o paciente devem ser colocadas em saco de lixo antes do descarte com outros 
resíduos domésticos. Deixar no quarto da pessoa doente uma lixeira com saco 
plástico para descarte de resíduos;

•  Não compartilhar escovas de dente, talheres, pratos, bebidas, toalhas ou roupas 
de cama; 
•  Talheres, copos e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente 
comum após o uso e podem ser reutilizados; 

•  Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de 
cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paciente diariamente 

com desinfetante doméstico comum ou álcool 70%. 
•  Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com 
desinfetante doméstico comum ou álcool 70%. 
•  Roupas, roupas de cama e toalhas do paciente devem ser lavadas com água e 
sabão comum. 
•  Manter os ambientes da casa bem ventilados (manter as janelas abertas). 

 
10.4.  SINAIS DE AGRAVAMENTO

Se você tem infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus, deve procurar 
atendimento médico caso tenha qualquer um dos seguintes sintomas:

•  Falta de ar ou dificuldade para respirar;
•  Mal-estar intenso;
•  Sonolência excessiva ou confusão mental;
•  Persistência da febre por mais que 3 dias, ou retorno da febre após 2 dias afebril.

•  Período de transmissibilidade do caso suspeito ou confirmado: 
De 2 dias antes do surgimento dos sintomas até 10 dias após o início dos sintomas 
E resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos leves; de 2 
dias antes do surgimento dos sintomas até 20 dias após o início dos sintomas E 
resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos graves. Para 
indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial da infecção, o período de 
transmissibilidade se estende até 10 dias a partir da data da coleta do exame.

•  Período de incubação: Geralmente 4-8 dias, mas pode estender-se até 14 dias.

9.2. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Cada empresa deverá estabelecer seus protocolos de busca de funcionários com 
sintomas e contato com casos suspeitos ou confirmados.

9.3. CONDUTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO

9.3.1.  Acolhimento e ambiente para atendimento: A empresa deve estabelecer 
fluxo de atendimento em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, incluindo:

9.3.2.  Acesso a número de telefone ou ferramenta online para contato de 
funcionários com infecção suspeita ou confirmada, evitando deslocamento 
desnecessário ao ambulatório da empresa;

9.3.3.  Orientações aos funcionários quanto ao fluxo de atendimento;

9.3.4.  Sempre que possível, separação física do ambiente de atendimento de 
casos suspeitos ou confirmados nos serviços de saúde ocupacionais, priorizando 
ambientes bem ventilados e com higienização frequente; 

9.3.5.  Acompanhamento clínico: Funcionários com infecção suspeita ou 
confirmada deverão ser orientados a buscar atendimento em serviços de saúde.

9.4. O COLABORADOR QUE SEJA CASO CONFIRMADO DEVERÁ SER 
AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS PARA 
CASOS LEVES, OU 20 DIAS PARA CASOS GRAVES

Critério de retorno ao trabalho: A equipe de medicina do trabalho deverá 
confirmar que o colaborador tem remissão da febre e sintomas respiratórios por 
pelo menos 24h no momento do retorno. Caso o colaborador mantenha febre ou 
sintomas respiratórios, deverá manter afastamento até que esse critério (24h sem 
febre sem uso de antitérmicos, e sem sintomas respiratórios).



MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DE COVID-19 

9.1. DEFINIÇÕES:

•  Caso confirmado: Colaborador que possua:
•  Resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde; ou

•  Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não 
foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato 
com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias 
antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.

•  Caso suspeito: Colaborador que apresente quadro respiratório agudo 
com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza 
e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como 
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e 
diarreia.

•  Contactantes de casos confirmados ou suspeitos de COVID19: 
Colaborador assintomático que teve contato com o caso confirmado ou suspeito da 
COVID-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou 
da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:

•  Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem 
ambos utilizarem máscara facial, ou com uso incorreto;
•  Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
•  Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 
COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da 
COVID-19 sem a proteção recomendada.

ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES COM 
INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO 
NOVO CORONAVÍRUS ENCAMINHADOS PARA 

ISOLAMENTO EM CASA

Pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus que tenham 
apenas sintomas leves devem permanecer em casa, mantendo vigilância em 
relação a sinais de agravamento (descritos ao final do documento).
Os seguintes cuidados são recomendados: 

10.1.  DISTANCIAMENTO DE PESSOAS

•  Manter o paciente em quarto individual. Caso não seja possível manter em quarto 
privativo, manter distância de pelo menos 2 metros de outros moradores; 
•  Dormir em cama separada;
•  Limitar a circulação do paciente pelos ambientes;
•  Limitar o número de cuidadores e não receber visitas; 
•  O familiar que ficar a menos de 2 metros do paciente deve usar máscara cirúrgica 
bem ajustada ao rosto; 
•  Os pacientes devem permanecer em casa por pelo menos 14 dias e até a resolução 
completa da febre e sintomas respiratórios por 72h; 
•  Enquanto ainda estiver com sintomas é importante que o paciente use máscara 
cirúrgica sempre que existir a chance de contato com outra pessoa a distância menor 
que 2 metros. 
•  Caso o paciente precise sair de casa, é aconselhado utilizar veículo privado com 
boa ventilação. 
•  Pessoas que moram na mesma casa do paciente devem manter vigilância quanto 
ao surgimento de sintomas. Caso precisem sair de casa, devem utilizar máscaras.

9.5. O COLABORADOR QUE SEJA CASO SUSPEITO DEVERÁ SER AFASTADO 
DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS. 

Critério de retorno ao trabalho: Os Colaboradores afastados considerados casos 
suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 
determinado de afastamento quando:

•  exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde; e

•  estiverem sem febre sem uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas e com 
remissão dos sintomas respiratórios.

9.6. O colaborador que tenha tido CONTATO PRÓXIMO de um CASO CONFIRMADO no 
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE deverá ser afastado por um período de 14 dias 
(período máximo de incubação), observando o surgimento de sintomas. Caso o cola-
borador se mantenha assintomático, poderá retornar às atividades utilizando as 
precauções padronizadas. Alternativamente, o colaborador poderá ser testado com 
PCR, LAMP ou antígeno após período de pelo menos 5 dias após o último contato, e 
caso tenha resultado negativo, o isolamento poderá ser suspenso, mantendo-se o 
monitoramento até o 14o dia. Caso o colaborador desenvolva sintomas, deverá ser 
conduzido como CASO SUSPEITO.

9.7. Fornecer a CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITOS e CONTATOS PRÓXIMOS orientações 
sobre cuidados domiciliares e vigilância de sinais de gravidade (item 10). 

9.8. EQUIPAMENTOS E AMBIENTES NOS QUAIS O CASO SUSPEITO OU CON-
FIRMADO TENHA CIRCULADO NO PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE DEVE-
RÃO SER HIGIENIZADOS COM UM DOS SEGUINTES PRODUTOS DE LIMPEZA: 

•  Álcool 70%
•  Hipoclorito de sódio a 0,5% 
•  Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%
•  Iodopovidona a 1% 
•  Peróxido de hidrogênio a 0,5% 
•  Ácido peracético a 0,5% 
•  Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio a 0,05% 
•  Compostos fenólicos 
•  Desinfetantes de uso geral com ação virucida 

10.2.  CUIDADOS COM AS MÁSCARAS

•  As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Caso a 
máscara seja manuseada, as mãos devem ser higienizadas imediatamente;

•  Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deve ser trocada. Isso ocorre 
geralmente após 3h de uso contínuo; 

•  Descartar a máscara cirúrgica após o uso e realizar a higiene das mãos com 
água e sabonete ou álcool gel após a remoção da máscara; 

•  Para pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus, é 
preferível o uso de máscaras descartáveis ao invés de máscaras de pano

 
10.3.  CUIDADOS DE HIGIENE E CUIDADOS COM O AMBIENTE

•  Ao realizar higiene das mãos com água e sabonete, utilizar preferencialmente 
toalhas de papel descartáveis para secar as mãos. Caso toalhas de papel 
descartáveis não estejam disponíveis, usar toalhas de pano e trocar quando 
ficarem molhadas; 
•  Etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Cobrir a boca e o nariz 
durante a tosse e espirros usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo 
flexionado, seguido de higiene das mãos; 
•  Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz imediatamente após 
o uso; 
•  Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou 
secreções respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis se for necessário 
manipular essas secreções. Realizar a higiene das mãos antes e depois da 
remoção das luvas; 

•  Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os cuidados 
com o paciente devem ser colocadas em saco de lixo antes do descarte com outros 
resíduos domésticos. Deixar no quarto da pessoa doente uma lixeira com saco 
plástico para descarte de resíduos;

•  Não compartilhar escovas de dente, talheres, pratos, bebidas, toalhas ou roupas 
de cama; 
•  Talheres, copos e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente 
comum após o uso e podem ser reutilizados; 

•  Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de 
cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paciente diariamente 

com desinfetante doméstico comum ou álcool 70%. 
•  Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com 
desinfetante doméstico comum ou álcool 70%. 
•  Roupas, roupas de cama e toalhas do paciente devem ser lavadas com água e 
sabão comum. 
•  Manter os ambientes da casa bem ventilados (manter as janelas abertas). 

 
10.4.  SINAIS DE AGRAVAMENTO

Se você tem infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus, deve procurar 
atendimento médico caso tenha qualquer um dos seguintes sintomas:

•  Falta de ar ou dificuldade para respirar;
•  Mal-estar intenso;
•  Sonolência excessiva ou confusão mental;
•  Persistência da febre por mais que 3 dias, ou retorno da febre após 2 dias afebril.

•  Período de transmissibilidade do caso suspeito ou confirmado: 
De 2 dias antes do surgimento dos sintomas até 10 dias após o início dos sintomas 
E resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos leves; de 2 
dias antes do surgimento dos sintomas até 20 dias após o início dos sintomas E 
resolução da febre e sintomas respiratórios há 24 horas para casos graves. Para 
indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial da infecção, o período de 
transmissibilidade se estende até 10 dias a partir da data da coleta do exame.

•  Período de incubação: Geralmente 4-8 dias, mas pode estender-se até 14 dias.

9.2. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

Cada empresa deverá estabelecer seus protocolos de busca de funcionários com 
sintomas e contato com casos suspeitos ou confirmados.

9.3. CONDUTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO

9.3.1.  Acolhimento e ambiente para atendimento: A empresa deve estabelecer 
fluxo de atendimento em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, incluindo:

9.3.2.  Acesso a número de telefone ou ferramenta online para contato de 
funcionários com infecção suspeita ou confirmada, evitando deslocamento 
desnecessário ao ambulatório da empresa;

9.3.3.  Orientações aos funcionários quanto ao fluxo de atendimento;

9.3.4.  Sempre que possível, separação física do ambiente de atendimento de 
casos suspeitos ou confirmados nos serviços de saúde ocupacionais, priorizando 
ambientes bem ventilados e com higienização frequente; 

9.3.5.  Acompanhamento clínico: Funcionários com infecção suspeita ou 
confirmada deverão ser orientados a buscar atendimento em serviços de saúde.

9.4. O COLABORADOR QUE SEJA CASO CONFIRMADO DEVERÁ SER 
AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR UM PERÍODO INICIAL DE 10 DIAS PARA 
CASOS LEVES, OU 20 DIAS PARA CASOS GRAVES

Critério de retorno ao trabalho: A equipe de medicina do trabalho deverá 
confirmar que o colaborador tem remissão da febre e sintomas respiratórios por 
pelo menos 24h no momento do retorno. Caso o colaborador mantenha febre ou 
sintomas respiratórios, deverá manter afastamento até que esse critério (24h sem 
febre sem uso de antitérmicos, e sem sintomas respiratórios).

PROTOCOLO COVID 19 24



PROTOCOLO COVID 1925

ESCLARECIMENTOS SOBRE A VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19 

   Já estão disponíveis diversas vacinas contra a COVID-19, desenvolvidas e 
disponibilizadas em tempo recorde para o controle da pandemia. A vacinação em 
massa tem sido associada a redução expressiva do número de hospitalizações e 
óbitos pela doença em diversos países. Nas empresas, a vacinação de funcionários 
e seus familiares constitui uma estratégia essencial para reforçar a prevenção 
de casos da COVID-19. Entretanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas e 
preocupações em relação à vacinação.

SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS 

As vacinas contra a COVID-19 disponíveis para aplicação em unidades de saúde 
brasileiras foram submetidas a estudos cuidadosos, e se mostraram seguras e 
altamente potentes na proteção contra formas graves da doença. Além disso, 
após a implementação em diversos países, a segurança e efetividade dessas vacinas 
se comprovou também após administração em larga escala.

É importante ressaltar que, embora as vacinas atualmente disponíveis contra 
COVID-19 tenham alta eficácia para proteger a pessoa de doença grave, a pessoa 
vacinada ainda pode se infectar e ter uma doença leve ou até permanecer 
assintomática. Por isso, enquanto a cobertura vacinal ainda estiver baixa e o 
número de casos COVID-19 na população ainda permanecer elevado, não podemos 
relaxar com as outras medidas de prevenção.

MARCAS DISPONÍVEIS E QUAL VACINA TOMAR

Atualmente no Brasil estão disponíveis as vacinas Coronavac (Sinovac), 
AstraZeneca-Oxford, Pfizer e Janssen (Johnson & Johnson). Uma característica 
comum a todas elas é a alta proteção conferida contra formas graves da COVID-19. 
A vacina Coronavac utiliza a tecnologia do vírus inativado, na qual o próprio vírus 
SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é inativado (morto) e administrado na vacina 
para provocar a resposta imune. As vacinas AstraZeneca e Janssen utilizam a 
tecnologia do vetor recombinante.
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Essa estratégia consiste em inserir parte do material genético do SARS-CoV-2 em 
um outro vírus (Adenovírus), que é inofensivo para o ser humano e serve como um 
“cavalo de Troia” para carregar fragmentos do SARS-CoV-2. Já a vacina da Pfizer é 
uma vacina feita com RNA mensageiro do SARS-CoV-2. Essa é uma tecnologia nova, 
na qual o próprio RNA é administrado na vacina, provocando a formação de uma 
resposta imune contra proteínas do vírus que são fabricadas a partir desse 
fragmento de RNA.

Muitas pessoas têm se preocupado com a marca da vacina que irão receber, 
acreditando que uma marca pode ser melhor que a outra. Como todas as vacinas 
têm alta segurança e alta eficácia contra doença grave, essa “seleção” da vacina não 
é necessária, e pode prejudicar a progressão da cobertura vacinal no país. A não ser 
que a pessoa tenha alguma contraindicação médica específica, o ideal é tomar a 
marca de vacina que estiver disponível, o mais rápido possível.

NÚMERO DE DOSES, INTERVALO ENTRE DOSES E DOSE DE REFORÇO

Enquanto o esquema vacinal completo para as vacinas Coronavac, 
AstraZeneca-Oxford e Pfizer é feito com 2 doses, a vacina Janssen é administrada 
em dose única. No caso das vacinas feitas em 2 doses, o intervalo entre doses é 
variável, podendo oscilar entre 2 semanas e 3 meses a depender da marca da 
vacina, disponibilidade de doses e estratégia utilizada de distribuição. 
É recomendável seguir a orientação de intervalo entre doses indicada pela unidade 
de saúde que realizou a administração da primeira dose. 

O Ministério da Saúde recomendou recentemente a administração de uma dose de 
reforço da vacina contra COVID-19 para pessoas com idade acima de 70 anos e 
pessoas com alto grau de imunossupressão. Essa recomendação é baseada na 
observação de que esses grupos de pessoas podem ter pior resposta imune e menor 
proteção conferida após a vacinação quando comparados à população geral, 
e a dose de reforço pode ajudar a melhorar o grau de proteção. 

QUEM PRECISA SER VACINADO

A estratégia de vacinação implementada pelo Ministério da Saúde priorizou a 
vacinação de pessoas com idade mais avançada, pessoas de grupos raciais e étnicos 
mais vulneráveis e indivíduos com comorbidades ou condições de saúde associadas 
a maior risco de desenvolver formas graves da COVID-19, além de profissionais de 
saúde. A vacinação vem agora se estendendo para pessoas de faixa etária mais 
jovem, chegando até adolescentes acima de 12 anos. Desde janeiro de 2021, temos 
observado avanço gradual da cobertura vacinal no Brasil. 
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Mesmo quem já teve a COVID-19 e tem exame mostrando anticorpos contra o vírus 
deve tomar a vacina. Embora a infecção possa conferir algum grau de proteção 
transitória, a vacina confere proteção adicional.

QUANDO NÃO TOMAR E QUANDO ADIAR A VACINAÇÃO

Como em todas as vacinas, não é recomendado que uma pessoa que tenha 
sintomas moderados ou graves de doenças febris agudas recebam a vacina contra 
COVID-19, devendo aguardar a recuperação do quadro. O intuito dessa 
recomendação é evitar a sobreposição de sintomas da doença e possíveis efeitos 
colaterais da vacina.

Pessoas que tiveram COVID-19 devem adiar a vacinação até apresentar recuperação 
clínica completa e pelo menos 4 semanas após o início dos sintomas, ou pelo menos 
4 semanas a partir do primeiro teste positivo em pessoas assintomáticas.
Para pessoas que tiveram COVID-19 e utilizaram plasma ou anticorpos monoclonais 
como parte do tratamento, é recomendado que a vacinação seja realizada a partir 
de 90 dias após a administração dessas terapias; caso o indivíduo tenha recebido a 
vacina pelo menos 14 dias após a administração de plasma ou imunoglobulina, a 
vacinação é considerada válida e não há necessidade de reaplicação.

Pessoas que tiveram contato próximo recente com um caso de COVID-19 não devem 
ser imediatamente vacinadas. O Ministério da Saúde recomenda que essas pessoas 
devem aguardar o período de 14 de isolamento, observando se surgem sintomas, e 
caso se mantenham assintomáticas a vacinação pode ser feita após esse período.

CASO A SEGUNDA DOSE ESTEJA ATRASADA, TOME O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL

No caso das vacinas feitas em esquema de 2 doses, aaso ocorra atraso para a 
tomada da segunda dose da vacina é recomendado que a pessoa tome a segunda 
dose o mais rápido possível. Não é necessário reiniciar o esquema vacinal, e não há 
limite de tempo para receber a segunda dose.

ADMINISTRAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19 DEVE SER SEPARADA DE 
OUTRAS VACINAS

No momento não é recomendada a administração simultânea da vacina contra 
COVID-19 e qualquer outra vacina do calendário vacinal, incluindo a vacina contra 
gripe, já que não existem estudos sobre a segurança do uso da vacina contra 
COVID-19 simultaneamente a outras vacinas.
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É recomendado intervalo de pelo menos 2 semanas entre vacinas, priorizando a 
vacina da COVID-19 exceto em situações de urgência (por exemplo, vacinação contra 
tétano, raiva ou hepatite B após exposição de risco, e vacinação para controle de 
surtos de sarampo ou hepatite A).

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM GESTANTES

Gestantes e puérperas (mulheres com história de parto há menos de 45 dias) 
possuem maior risco de desenvolver formas graves da COVID-19. O Ministério da 
Saúde recomenda que esse grupo seja vacinado com as vacinas Coronavac ou Pfizer. 
A vacinação com as vacinas AstraZeneca e Janssen para gestantes e puérperas foi 
temporariamente interrompida pela possível associação dessas vacinas com 
tromboses (formação de coágulos nas veias). Caso a gestante ou puérpera já tenha 
tomado a primeira dose com a vacina AstraZeneca, o Ministério da Saúde 
recomenda que ela aguarde o término da gestação e do período do puerpério para 
receber a segunda dose da vacina.

QUANDO A VACINA COMEÇA A FUNCIONAR E POR QUANTO TEMPO ELA 
PROTEGE A PESSOA VACINADA

As vacinas tipicamente levam cerca de 2 semanas após o término do esquema 
completo para atingir sua eficácia. 

Ainda não sabemos por quanto tempo a proteção contra formas graves da COVID-19 
se mantém, mas os estudos sugerem que essa proteção deve durar vários meses. 

EFEITOS COLATERAIS DAS VACINAS CONTRA COVID-19

Qualquer medicamento ou vacina pode ter efeitos colaterais. As vacinas contra a 
COVID-19 se mostraram muito seguras tanto nos estudos clínicos quanto após sua 
administração em larga escala, com raríssimos eventos mais graves. Já os efeitos 
colaterais leves como febre baixa, dor no corpo, náusea, dor de cabeça e 
dor/inchaço/vermelhidão no local da injeção são comuns, acontecendo em grande 
parte das pessoas vacinadas. Caso a pessoa tenha algum desses efeitos, ela pode 
tomar medicações como o Paracetamol ou a Dipirona para alívio dos sintomas, e 
procurar atendimento médico caso esses sintomas se tornem intensos ou caso 
persistam por mais que 3 dias. 

Ter efeitos colaterais na primeira dose da vacina não deve ser um fator para a 
pessoa desistir de tomar a segunda dose. Vale lembrar que os sintomas da doença e 
suas consequências são bem piores que os efeitos colaterais da vacina.
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RISCO DE INFECÇÃO E RISCO DE DOENÇA GRAVE APÓS A VACINAÇÃO

Algumas pessoas, mesmo após a vacinação completa, podem contrair o vírus da 
COVID-19. Na imensa maioria dos casos, essas pessoas terão apenas uma infecção 
assintomática ou muito leve. Em outras palavras, o risco de ter doença grave é 
muito menor após a vacinação completa. Raros casos de doença grave em pessoas 
vacinadas geralmente acontecem quando a pessoa tem problemas crônicos de saúde 
e/ou idade avançada. 

PROTEÇÃO CONFERIDA PELAS VACINAS CONTRA NOVAS VARIANTES 
DA COVID-19

O vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, vem sofrendo mutações que podem 
modificar o seu comportamento, transmissibilidade e agressividade. Essas mutações 
são esperadas para qualquer vírus, especialmente quando a doença está muito 
disseminada. É possível que no futuro sejam criadas vacinas novas contra a 
COVID-19 caso o vírus se modifique ainda mais. Mas até o momento, as vacinas 
disponíveis continuam funcionando contra as variantes que estão em circulação. 

TRANSMISSIBILIDADE DO VÍRUS PELA PESSOA QUE JÁ FOI VACINADA

Além de proteger contra formas graves da COVID-19, estudos recentes apontam que 
a vacinação também reduz a transmissibilidade do vírus, caso a pessoa vacinada 
venha a se infectar. Isso quer dizer que uma pessoa vacinada que venha a contrair a 
COVID-19 tem menor risco de transmitir o vírus aos seus familiares e outros 
contactantes próximos do que uma pessoa não vacinada. 

QUE TESTE DIAGNÓSTICO USAR SE EXISTE SUSPEITA DE COVID-19 E EU JÁ 
FUI VACINADO

Os principais testes diagnósticos para a COVID-19 em uso são:

  1.  Testes que detectam proteínas ou material genético do vírus: RT-PCR, teste de 
antígeno, LAMP. Estes são testes realizados em amostras de secreção do nariz ou 
garganta (coletados com swab/cotonete) ou em amostras de saliva.

  2.  Testes que detectam anticorpos que o organismo produziu contra o vírus: IgG, 
IgM, teste de neutralização. Estes são testes realizados em amostras de sangue.
Após a vacinação, caso a pessoa tenha suspeita de COVID-19, de forma geral não é 
indicada a realização dos testes que detectam anticorpos, uma vez que a própria 
vacina pode fazer esse resultado ficar positivo.



Já os testes RT-PCR, antígeno e LAMP são os testes ideais para diagnóstico da 
COVID-19 nos primeiros dias após o início dos sintomas. A vacina em si não provoca 
a positividade destes testes.

OUTROS BENEFÍCIOS QUE A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PODE TRAZER

A vacina protege a pessoa vacinada, e protege também as pessoas do seu entorno. 
A vacinação completa vem sendo exigida para o acesso a alguns estabelecimentos 
e para a entrada em diversos países. Esses são motivos adicionais para tomar 
a vacina.

IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA 
COVID-19 MESMO APÓS A VACINAÇÃO COMPLETA

A manutenção das medidas já implementadas para todos os colaboradores de 
distanciamento físico, uso de máscaras, higiene das mãos, ventilação e higiene do 
ambiente de trabalho é fundamental para reduzir o risco de transmissão da 
COVID-19 nos espaços de trabalho. Dessa forma, a adesão continuada a essas 
medidas é uma das formas de garantir a segurança de colaboradores do grupo de 
risco que retornem ao trabalho presencial.
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No momento em que uma parte da 
população deve ficar em suas casas, nós 
cumpriremos a nossa missão e faremos 

isso com toda responsabilidade. 
Alcançaremos esses objetivos atendendo 

as recomendações previstas neste 
protocolo, cuidadosamente elaborado por 
especialistas. Contribuiremos, assim, com 

a saúde de cada um dos nossos 
colaboradores, dos seus familiares e, 
indiretamente, com a população que 

depende dos nossos produtos.

Conte conosco nesse processo.

#ÉPorTodos
#ÉhoradeUnião

Evandro Gussi
Presidente da UNICA
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