
PARTICIPE DE NOSSA PESQUISA!

QUEREMOS CONHECER A SUA EXPERIÊNCIA NO ENFRETAMENTO DA COVID-19

Conte para gente quais os desafios enfrentados e as estratégias

que vocês estão utilizando com suas equipes de saúde e no seu

território para garantir o cuidado dos usuários com doenças

crônicas neste contexto de pandemia de COVID-19.

Queremos conhecer e compartilhar as estratégias positivas

com outros profissionais e/ou equipes de saúde!

Mas, caso ainda não tenha um experiência para contar, para

nós é importante também conhecer os desafios que vocês

estão enfrentando para que possamos pensar em estratégias

de apoio por meio do Telessaúde.

As melhores estratégias serão divulgadas no site do

Telessaúde, da Diretoria de Atenção Básica, e em nossas redes

sociais.

Acesse o formulário: https://forms.gle/BEXCECjwYuYyUEgp6



Letícia Coelho da Costa Nobre

Médica Sanitarista. Diretora da Vigilância e Atenção 

à Saúde do Trabalhador (DIVAST

SAÚDE DO TRABALHADOR E COVID-

19: ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO 

NOS AMBIENTES DE TRABALHO



http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NT-n%C2%BA-53-de-06.04.2020-Orientacoes-Gerais-Trabalhadores-no-
enfrentamento-a-pandemia-ATUALIZADA-EM-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf

http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NT-n%C2%BA-53-de-06.04.2020-Orientacoes-Gerais-Trabalhadores-no-enfrentamento-a-pandemia-ATUALIZADA-EM-27-DE-ABRIL-DE-2020.pdf


Como os trabalhadores e as trabalhadoras podem ser 

contaminados?

A exposição ao SARS CoV-2 pode se dar de forma direta e indireta.

As evidências atuais indicam que é mais provável que a transmissão ocorra quando existe contato próximo com a 

pessoa infectada (com sintomas ou não) a menos de 2 metros de distância. 

Este risco é diretamente proporcional ao tempo de exposição e à proximidade entre as pessoas, principalmente quando 

estas não observam as regras de etiqueta respiratória.



Que trabalhadores e trabalhadoras podem ser 

atingidos?

Os trabalhadores e as trabalhadoras que continuam suas atividades produtivas durante o período de emergência 

sanitária, independentemente de estarem atuando em unidades de saúde, podem ser expostos ao Novo 

Coronavírus em diferentes graus de risco, relacionados às diferentes funções desempenhadas pelos trabalhadores 

(Occupational Safety and Health - OSHA, 2020)

Graus de risco de exposição: 

➢ Muito alto; 

➢ Alto; Médio; 

➢ Baixo



Como proteger a saúde dos trabalhadores e prevenir a propagação da 
COVID-19 nos ambientes e processos de trabalho?

Recomendações de medidas gerais

▪ Obrigações de GESTORES E EMPREGADORES

▪ TRABALHADORES E TRABALHADORAS precisam estar informados e atentos ...

▪ Medidas administrativas, de gestão e organização do trabalho; trabalho remoto, em domicílio, 

diminuição de concentração de pessoas ...

▪ Medidas de proteção coletivas e equipamentos de proteção individual

▪ Distanciamento, uso de máscaras, instalações, ambientes e condições de trabalho

▪ Higienização, álcool 70%, condições de refeitórios, alojamentos, transporte

▪ Informação, comunicação

▪ Identificação precoce de sintomáticos respiratórios, orientação e afastamento



Quadro 2 – Medidas protetivas, de controle e de segurança, por 
ocupação, segundo a classificação do risco ocupacional à COVID-19

CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO
OCUPAÇÕES MEDIDAS PROTETIVAS E DE CONTROLE

MUITO ALTO Profissionais de saúde que tem contato

direto com o paciente (intensivistas,

dentistas, médicos, enfermeiros,

fisioterapeutas etc.) que realizam

procedimentos “invasivos” e/ou que

produzem geração de aerossóis (por

exemplo, intubação, coleta invasiva de

amostras) ou ainda que realizam coleta

de amostras para cultura ou autopsias.

Utilizar sistemas de isolamento de ar ou quartos/salas

de isolamento para os pacientes;

monitoramento dos trabalhadores para identificação

precoce dos casos;

uso de EPI descartável: protetor ocular ou protetor de

face; luvas; capote, avental ou jaleco, sapato fechado,

máscara N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia

mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ

tipo N99, N100 ou PFF3), sempre que realizar

procedimentos geradores de aerossóis ou invasivos.



Quadro 2 – Medidas protetivas, de controle e de segurança, por ocupação, 
segundo a classificação do risco ocupacional à COVID-19

CLASSIFICAÇÃO 
DE RISCO

OCUPAÇÕES MEDIDAS PROTETIVAS E DE CONTROLE

ALTO

Profissionais de saúde que não realizam

procedimentos invasivos e que não geram aerossóis,

e trabalhadores(as) que têm contato próximos com

casos confirmados ou suspeitos, tais como: médicos,

enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e outros

trabalhadores da equipe de apoio (técnicos de

enfermagem, radiologia, laboratórios, lavanderia

hospitalar, maqueiros etc) que precisam entrar nos

quartos; cuidadores; trabalhadores de transporte de

saúde (por exemplo, operadores de veículos de

ambulância, maqueiros); trabalhadores de necrotérios,

funerárias e cemitérios envolvidos na preparação de

corpos para enterro ou cremação.

Utilizar sistemas de isolamento de ar ou

quarto/sala de isolamento para os

pacientes;

monitoramento dos(as)trabalhadores(as)

para identificação precoce dos casos;

uso de EPI descartáveis (roupas a prova

de aerossóis, luvas, máscaras N95 ou

máscara cirúrgica se não houver

disponibilidade da anterior, óculos,

protetor facial, gorro, sapato fechado etc)

inclusive respiradores individuais quando

necessários.



Medidas de segurança para grupos de mais alto e alto 
risco de exposição

• Manter os sistemas de tratamento de ar condicionado e exaustão apropriados e em adequadas
condições de uso.

• Solicitar aos trabalhadores(as) que relatem imediatamente sintomas de doenças respiratórias na
chegada ao estabelecimento e utilizar máscaras descartáveis adequadas.

• Capacitar todos os(as) trabalhadores(as) sobre prevenção da COVID-19, incluindo treinamento
inicial e de rotina, com atualização dos conteúdos e normas sempre que necessário.

• Garantir nos estabelecimentos de saúde que os pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-
19 sejam colocados em uma sala de isolamento para sintomáticos respiratórios.

• Executar em salas específicas dos estabelecimentos de saúde, procedimentos com geração de
aerossóis em pacientes com COVID-19, confirmados ou suspeitos. Para atividades pós-morte, usar
conjuntos de autópsias ou outras instalações de isolamento similares.



Medidas de segurança para grupos de mais alto e alto 

risco de exposição

• Desenvolver e implementar políticas que reduzam a exposição dos(as) trabalhadores(as) da 

saúde, como agrupamento de pacientes com COVID-19, quando quartos individuais não 

estiverem disponíveis.

• Oferecer monitoramento médico adequado aos trabalhadores(as) com COVID-19.

• Garantir suporte psicológico para os(as)trabalhadores(as).

• Fornecer a todos os(as) trabalhadores(as) expostos(as) álcool gel a 70% para 

descontaminação de mãos e superfícies.

• Fornecer os EPI necessários e adequados para diminuir o risco de contaminação, bem como o 

treinamento para paramentação e desparamentação.



Quadro 2 – Medidas protetivas, de controle e de segurança, por 
ocupação, segundo a classificação do risco ocupacional à COVID-19

CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO

OCUPAÇÕES MEDIDAS PROTETIVAS E DE CONTROLE

MÉDIO

Trabalhadores(as)que estão em contato próximo

com pessoas potencialmente contaminadas e com

o público em geral: agentes de saúde (ACS, ACE),

vigilância em saúde, sanitaristas; cuidadores;

seguranças e recepcionistas de serviços de

atendimento ao público; bancários;

trabalhadores(as) de portos e aeroportos,

rodoviárias e rodovias; trabalhadores(as) de escolas,

segurança pública, de telemarketing, do comércio

(farmácias, mercados, padarias, feiras, vendedores),

de aplicativos (transporte de pessoas e entrega de

produtos); empregados domésticos; porteiros;

motoristas de transportes coletivos; ambulantes;

manicures; cabeleireiras; trabalhadores de serviço

de alimentação, da limpeza urbana; trabalhadores da

construção civil; motoboy; mototaxista etc.

Utilizar barreiras físicas, tais como plástico

transparente, que protejam contra espirros;

utilizar máscaras faciais e realizar descarte

adequado;

informar aos usuários a respeito dos sintomas da

COVID-19 minimizando o contato com os

trabalhadores;

observar a distância social mínima recomendada;

fazer a limpeza e desinfecção de equipamentos e

área de trabalho sempre que necessário e ao final

de cada turno ou expediente;

fazer o uso de EPI tais como luvas, vestes

descartáveis, máscara facial ou óculos de proteção,

gorro e sapatos fechados.



Medidas de segurança para grupos de médio risco de 

exposição

• Implantar estratégias para minimizar o contato pessoal (por exemplo, comunicação por telefone,
teletrabalho), principalmente nos grupos de trabalhadores(as) vulneráveis (tipo gestante) ou com doenças
crônicas e acima de 60 anos.

• Instalar sinalizações ou barreiras físicas feitas de material passível de descontaminação (vidro, acrílico,
proteções de plástico transparentes etc).

• Oferecer e orientar o uso, assim como o descarte, de máscaras faciais, a trabalhadores(as) e clientes com
quadro respiratório sintomático enquanto permanecerem no estabelecimento. No caso de falta de máscaras,
uma proteção facial reutilizável que possa ser descontaminada pode ser um método aceitável de proteção
contra a transmissão de gotículas.

• Orientar os trabalhadores(as) sobre os cuidados de higiene, a lavagem das mãos, a aplicação de álcool em gel
a 70%, assim como disponibilizar esses produtos nos ambientes.

• Ampliar os cuidados de desinfecção de superfícies e limpeza de áreas comuns, assim como dos objetos de
trabalho tais como computador (principalmente teclado e mouse), mesas, telefones, materiais de escritório,
outros equipamentos eletrônicos, capacetes, cadeiras, superfícies internas do veículo e áreas de contato de
motos e bicicletas, com a utilização de álcool a 70%, desinfetantes e hipoclorito a 1%, duas vezes ao dia,
quando possível.



Medidas de segurança para grupos de médio risco de exposição

• Evitar utilização de ar condicionado nos meios de transporte, priorizando o uso de ventilação natural para

aumentar a troca de ar durante o deslocamento.

• Disponibilizar serviço de saúde ocupacional, triagem médica e outros recursos de saúde ao trabalhador

(monitoramento). Afastar das atividades laborais trabalhadores(as) com sintomas gripais por um período

mínimo de 14 dias e informar às autoridades sanitárias.

• Manter os clientes informados sobre os sintomas da COVID-19 ressaltando a importância do isolamento

social, especialmente dos sintomáticos.

• Disponibilizar para clientes lavatório com água e sabão e/ou álcool gel a 70% na porta de entrada do

estabelecimento, com orientação sobre a forma correta de higienização das mãos.

• Realizar sinalizações da distância mínima segura entre clientes nas filas de espera de caixas de supermercado,

farmácias, padarias, ou em quaisquer outros pontos de estabelecimentos ou serviços onde haja a

possibilidade de formação de filas.

• Limitar acesso dos clientes e do público ao local do atendimento ou restringir o acesso apenas a
determinadas áreas e mantendo distância de no mínimo 2 metros.



Quadro 2 – Medidas protetivas, de controle e de segurança, por 
ocupação, segundo a classificação do risco ocupacional à COVID-19

CLASSIFICAÇÃO 
DE RISCO

OCUPAÇÕES MEDIDAS PROTETIVAS E DE CONTROLE

BAIXO

Trabalhadores(as) que não entram em

contato com pessoas contaminadas ou

suspeitas ou não tem contato com o público

em geral e mesmo com outros colegas de

trabalho.

Exemplo: trabalhadores(as) em atividades de

trabalho remoto (Home office), tradutores,

professores, youtubers; serviços de

teleatendimento e consultoria; vigilante

noturno.

As mesmas medidas para a população em geral,

tais como: lavar as mãos com água e sabão;

higienizar as mãos com álcool gel a 70%;

manter a distância social de no mínimo 2 metros de

outras pessoas;

manter-se em ambiente arejado, ter boa

alimentação, hidratação e adequada higiene

corporal e dos utensílios e equipamentos de uso

individual e coletivo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Orientar quanto às precauções padrão: manter

ambiente arejado, adequada higiene dos

equipamentos de uso individual e coletivo.



Instrumentos para a VISAT e prevenção do 
Coronavírus

▪ Roteiros de inspeção

▪ Notificação padrão – Divast/Cesat e Cerest

▪ Recomendações do Ministério Público do Trabalho

▪ Notas Técnicas e recomendações do COES, CIEVS, MS, Anvisa, OMS

▪ Orientações de Vigilância Epidemiológica: investigação, busca ativa de casos, 

notificação, identificação da relação com o trabalho

▪ Decretos municipais e estaduais: uso obrigatório de máscaras reutilizáveis; 

distanciamento / isolamento social

▪ Estratégias de comunicação







“... Desde o início da pandemia, a circulação de pessoas, boa parte delas trabalhadores e trabalhadoras,

entre os países, estados, municípios e bairros, e a circulação de mercadorias, nas diversas cadeias produtivas

(serviços, turismo, comércio, agricultura, indústrias etc) propicia a transmissão do vírus, demonstrando o

papel central do mundo do trabalho na organização e funcionamento das sociedades e populações. Por isso,

mais do que nunca, continua sendo fundamental viabilizar a sustentação do isolamento ou distanciamento

social, por meio de políticas econômicas de transferência de renda, dos meios de vida e sobrevivência da

população, financiamento para pequenas e médias empresas e para manutenção de empregos e salários dos

trabalhadores.”

(GT Saúde do Trabalhador Abrasco)








