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APRESENTAÇÃO

Para termos um trabalho seguro, saudável e produtivo frente à pandemia da COVID-19, em momento de

manutenção do trabalho ao bem-estar mínimo da sociedade, a Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida

no Trabalho, juntamente à Divisão de Saúde, Segurança e Bem-estar no Trabalho, elaboraram este

protocolo com informações técnicas adequadas a fim de orientar gestores, servidores, contratados,

estagiários, empregados públicos e colaboradores para a preservação da saúde de todos e da população

atendida.

Novas orientações de trabalho foram estabelecidas, a fim de alcançar estratégias de prevenção, a não

disseminação do contágio da COVID-19 e convívio social seguro, para isso, o conteúdo deste documento

segue as diretrizes das autoridades sanitárias do governo federal, coordenadas pelo Ministério da Saúde.

Ademais, também, as medidas de isolamento, quarentena e outras condições de funcionamento

estabelecidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios são de observância obrigatória.

Diante desses fatores, as medidas devem ser implementadas e seguidas em todas as etapas da realização

do trabalho. Contemplando, as atividades realizadas pela área meio e também àquelas de atendimento ao

público externo, desde a chegada, triagem, espera, atendimento até a saída da APS.

Cuide-se, proteja sua família e colegas.
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1. COVID-19

A transmissão se inicia antes que as pessoas apresentam sintomas e muitos são contaminados nesse

período. Porém, a maior transmissibilidade ocorre no contato com pessoas sintomáticas apresentando

febre, coriza e tosse.

Portadores assintomáticos também transmitem o vírus.

1.1 Quais são os Sintomas?

A infecção pelo Sars-CoV-2 pode causar a doença Covid-19, que varia de leve a grave e, em alguns casos,

pode ser fatal. Os sintomas geralmente incluem:

1.2 Como é transmitido?

A transmissão acontece por contato direto ou indireto, gotículas respiratórias e aerossol:

➤ Toque do aperto de mão de pessoa infectada;

➤ Gotículas de saliva;
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➤ Espirro;

➤ Tosse;

➤ conversas;

➤ ambiente;

➤ Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, botões de elevador,

brinquedos, teclados de computador, etc.

Espaços fechados com ventilação ou tratamento de ar inadequado dentro dos quais várias pessoas podem

ter sido expostas a uma pessoa infectada ao mesmo tempo, ou logo após a saída da pessoa infectada deste

espaço, devido ao acúmulo de pequenas gotículas e partículas  respiratórias  em  suspensão.
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.1 Como prevenir?

As medidas de prevenção devem ser uma preocupação de todos. Nessa medida, devem ser implementadas

boas práticas de higiene e controle das possíveis exposições ao vírus.

2.1.1 Autocuidado e Adaptações do Ambiente

Como já observamos nesse novo cenário de trabalho, além das necessárias adaptações implementadas no

ambiente físico, a fim de manter o distanciamento social e evitar o contágio pelo novo Coronavírus

(COVID-19), ressalta-se que também se fazem necessárias adaptações de nossas próprias atitudes e

comportamentos.

Passamos a lidar de forma mais frequente com situações práticas e necessárias, como as recomendações

sobre a melhor maneira de cuidarmos de nosso ambiente coletivo e, consequentemente, da nossa saúde e

bem-estar individual.

No cotidiano de nossas atividades de trabalho é natural o hábito da proximidade no diálogo tanto com os

segurados/atendidos quanto com os colegas. Entretanto, neste período de pandemia, é importante

observar que a nossa saúde e dos demais com quem convivemos, necessitam da adoção das medidas de

distanciamento.

Neste novo contexto, torna-se necessário reforçar o autocuidado, para que desta forma, possamos

contribuir com o cuidado para com o outro e favorecer a não disseminação do vírus.

Assim, elencamos algumas orientações importantes, mas é sempre bom lembrar que embora distantes

fisicamente, mantenhamos o respeito, o cuidado e o afeto uns com os outros.

● É obrigatório o uso de máscara em todas as unidades do INSS, de forma a cobrir boca e nariz;

● É importante higienizar adequadamente as mãos com frequência, respeitando os 3 momentos de

higienização:

a) antes de contato com a outra pessoa,

b) após contato com a pessoa e
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c) após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado no outro;

● Durante a realização de nossas atividades, evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não

higienizadas;

● Os EPIs devem ser utilizados a todo o momento e são de uso exclusivo de cada pessoa;

● Procure manter o distanciamento mínimo de 01 (um) metro entre as pessoas, durante os diálogos

necessários com os colegas, evitando abraços e apertos de mão;

● Devemos manter a distância mínima de 01 (um) metro entre as pessoas ou entre suas estações de

trabalho;

● Lembre-se de higienizar o crachá e o celular com frequência;

● Não compartilhar objetos pessoais;

● Evitar o uso coletivo de equipamentos ou utensílios coletivos (copos, xícaras, canetas, lápis,

grampeadores, pranchetas, telefones, etc), mas caso não seja possível, é importante que eles sejam

limpos com água e sabão, ou desinfetados com álcool 70% após o uso por cada pessoa;

● Seguir a etiqueta respiratória para proteção, casos de tosse ou espirro;

● Utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar

a higiene das mãos);

● Evitar encontros e aglomerações nos refeitórios, elevadores, banheiros e demais espaços de

circulação;

● Na hora do café ou do lanche, procure organizar os horários de modo a não aglomerar pessoas nos

ambientes;

● Deve-se privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho (se possível, priorizar as janelas

abertas e ar condicionado desligado);

● Os banheiros deverão conter sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja

abertura  não  demande contato manual;

● Afixar cartazes ou disponibilizar em formato eletrônico, de áudio e/ou vídeo na entrada e em pontos

estratégicos, de fácil visualização, o total de ocupação, distanciamento, a obrigatoriedade do uso de

máscaras de proteção facial e demais medidas de prevenção;

● Intensificar a limpeza e desinfecção dos pontos de grande contato como teclados, corrimãos,

maçanetas, botões de elevadores, mesas, bancadas, cadeiras, e demais objetos e superfícies;

● Evite o uso dos elevadores, se for estritamente necessário;

● Redobrar a limpeza e a desinfecção dos ambientes laborais e áreas comuns;

● Reforçar a necessidade de instalar equipamentos ou disponibilizar frasco com álcool gel 70% nos

ambientes de circulação e próximo das estações de trabalho;
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● Os bebedouros do tipo jato inclinado, deverão ser adaptados de modo que somente seja possível o

consumo de água com o uso de copo descartável.

2.1.2. Higienização das Mãos
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2.1.3. Etiqueta Respiratória

2.1.4. Espaço de Convivência

As áreas de convivência são importantes para saúde do trabalhador, no entanto, no contexto da pandemia,

torna-se fundamental elaborar recomendações para o uso seguro desses locais, que busquem ao máximo a

redução da disseminação do vírus no ambiente de trabalho.

● Mesas e/ou cadeiras devem respeitar o espaçamento de 01 (um) metro de distância entre elas;

● Em cada mesa deve ser respeitada a ocupação de no máximo 50% e a capacidade máxima no

ambiente, de acordo com o limite de 01 metro por usuário;

● Colocar faixas no chão, a fim de identificar o dimensionamento;
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● É proibido o usuário reposicionar o mobiliário;

● O uso de máscara é obrigatório, somente sendo permitido sua retirada durante a refeição, neste

momento a máscara deverá ser guardada em saco plástico ou de papel durante a refeição. É

proibido colocar máscara sobre as mesas, cadeiras ou qualquer outra superfície neste local.

● Se for necessário, devido ao tamanho do local, sugere-se que seja construída uma lista com

horários, a fim de organizar o dimensionamento do espaço;

● Fica proibido compartilhamento de objetos pessoais, como pratos, talheres e copos;

● Ambientes deverão ser ventilados naturalmente, mantendo portas e janelas abertas. Caso o

ambiente sejam climatizados, a qualidade do ar deve ser garantida por meio de manutenção e

limpeza mais completa;

● Disponibilizar dispenser de álcool gel 70% em locais estratégicos para os usuários;

● As embalagens/potes/marmitas não devem ser armazenadas na geladeira ou refrigerador em saco

plástico ou bolsas térmicas, pois podem servir de veículo para a contaminação de outros alimentos.

O recipiente onde a comida está armazenada deverá estar bem vedado para garantir o controle

higiênico sanitário adequado do alimento;

● Afixar cartazes e informações em locais de fácil visualização;

● As recepcionistas deverão utilizar máscaras durante todo o trabalho e protetor facial no

atendimento a menos de 1 metro de distância das pessoas e que não tenham anteparo de acrílico

nas mesas de atendimento.

3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

3.1 Distribuição dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs

A distribuição dos materiais deverá seguir as seguintes orientações:

● A distribuição de qualquer material deve ser combinada e/ou agendado previamente, a fim de que

as pessoas possam estar num ambiente adequado, com possibilidade de ventilação e menor

circulação de pessoas;

● Àqueles responsáveis pela entrega e retirada de material deverão utilizar máscara de proteção

individual;
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● Deve-se realizar a higiene adequada das mãos, respeitando os 3 momentos de higienização:

a) antes de contato com pessoas, objetos e/ou superfícies;

b) após contato com pessoas, objetos e/ou superfícies;

c) após contato com áreas próximas às pessoas, mesmo que não tenha tocado no outro;

● O uso do álcool em gel deve ser realizado naquelas possibilidades em que não haja condição de

lavagem das mãos com água e sabão.

3.2 Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs

O uso de EPI é necessário para restringir os riscos, bem como equipamentos de proteção complementares

que também reduzem o risco de contágio entre pessoas.

3.2.1 Máscaras Cirúrgicas Descartáveis Com Clip Nasal

Quem utiliza?

Profissionais da área de saúde (médicos peritos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas

ocupacionais e psicólogos) e da área administrativa em contato com o público externo.

Como utilizar?

Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:

● Fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica de 70%

(cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que as sinta secas);

● Assegurar que a máscara esteja em condições de uso (limpa e sem rupturas);

● Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;

● Manter o conforto e espaço para a respiração;

● Ajustar o clip nasal;

● Tomar cuidado para não tocar na máscara; se tocar na máscara, deve executar imediatamente a

higiene das mãos;

● Evitar uso de batom, qualquer item de maquiagem ou base durante o uso de máscara;

● Não utilizar por longo período de tempo (máximo de 03 horas) ou se ela estiver úmida, com sujeira,

danificada ou se houver dificuldade para respirar.
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Como descartar?

● Antes de remover a máscara, lavar bem as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a

70%;

● Toque o elástico que prende a máscara atrás das orelhas para retirá-la;

● Descarte-a imediatamente em uma lixeira exclusiva para tal destino. Caso não esteja acessível,

acomode-a numa sacola plástica identificada como máscara suja ou usada, a fim de que seja

descartada em lixo adequado posteriormente;

● Em seguida, lave as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70%.

3.2.2 Máscaras de Tecido

Quem utiliza?

Profissionais da área administrativa sem contato com o público externo.

Como utilizar?

● Fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica de 70%;

● Assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas);

● Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;

● Manter o conforto e espaço para a respiração;

● Tomar cuidado para não tocar na máscara; se tocar, higienizar as mãos;

● Evitar uso de batom, qualquer item de maquiagem ou base;

● Não utilizar por longo período de tempo (máximo de 03 horas) ou se ela estiver úmida, com sujeira,

danificada ou se houver dificuldade para respirar;

● Retire a máscara pelos elásticos laterais e a acomode numa sacola identificada para

máscaras usadas, a fim de serem lavadas posteriormente;

● Em seguida, lave as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70%;

● Não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada.
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Como limpar?

3.2.3 Máscaras Descartáveis sem Clip Nasal

Quem utiliza?

Requerentes, segurados, beneficiários e acompanhantes que compareçam sem máscaras ou máscaras

sujas, úmidas, em mal estado ou rasgada.

Como utilizar?

Antes do requerente, segurado, beneficiário ou acompanhante colocar a máscara no rosto deve-se:

● Orientar a pessoa a realizar a adequada higienização das mãos com água e sabão ou utilizando a

preparação alcoólica de 70% (cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as juntas até que

as sinta secas);

● Orientar para cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;

● Solicitar que tome o cuidado para não tocar na máscara; se tocar na máscara, deve executar

imediatamente a higiene das mãos.
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3.2.4 Álcool em Gel 70%

Quem utiliza?

Para todas as pessoas que estiverem nas unidades do INSS.

Como utilizar?

● Evitar o uso de anéis ou pulseiras;

● Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as superfícies das

mãos;

● Friccionar as palmas das mãos entre si;

● Friccionar a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa;

● Entrelace os dedos e friccionar os espaços interdigitais;

● Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, seguindo os dedos com

movimento e vice-versa;

● Friccionar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento

circular e vice-versa;

● Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo

movimento circular e vice-versa;

● Friccionar até secar;
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● Não utilize papel toalha.

3.2.5 Protetor Facial

Quem utiliza?

Os profissionais da área de saúde e da área administrativa que trabalham no atendimento a menos de 1

metro de distância das pessoas e que não tenham anteparo de acrílico nos guichês/mesas de atendimento.

Como utilizar?

● Fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica 70% (cubra

todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que as sinta secas);

● Apoiar a viseira do protetor facial na testa e passar o suporte pela parte superior da cabeça;

● O uso do protetor facial não substitui o uso da máscara;

● Para retirar o equipamento remova pela lateral, considerando que a parte frontal está contaminada;

● Imediatamente após o uso, realizar a limpeza com água e sabão ou detergente;

● Desinfectar com álcool 70% (quando material for compatível) utilizando luvas;

● Em seguida, lave as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70%.

3.2.6 Luvas Descartáveis

Quem utiliza?

Os profissionais da área de saúde com 10 trocas/dia em média que trabalham no atendimento.
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Como utilizar?

● Devem ser substituídas quando se tornarem sujas ou rasgadas;

● Não manusear as superfícies ambientais com as mãos enluvadas;

● Não manusear itens de uso pessoal quando estiver com mãos enluvadas;

● Manter as luvas na embalagem ou caixa original, até o seu uso;

● Remover imediatamente após cada atendimento;

● Evite o uso de loções ou cremes para as mãos à base de petróleo, pois pode afetar adversamente a

integridade das luvas de látex;

● Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem ser reutilizadas);

● Não devem ser utilizadas duas luvas, pois esta ação não garante mais segurança e proteção;

● O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.
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Como descartar?

➤ Utilize a técnica correta para evitar a contaminação das mãos.

3.2.7 Capote / Avental

Quem utiliza?

Os profissionais da área da saúde, em qualquer atividade que envolva contato com pessoas a menos de 1

metro de distância.

Como utilizar?

● Higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica 70%;

● Vestir o capote/avental antes de iniciar cada atendimento;
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● Calçar as luvas e cobrir parte do avental/capote.

Como descartar?

Lembre-se: Durante a retirada do avental ou capote, evite tocar o lado externo, pois estará contaminado.

● Tirar o capote/avental pelas laterais com as mãos enluvadas;

● Dobrar ou enrolar em uma trouxa;

● Descartar em lixeira específica para EPIs, primeiramente o capote/avental e em seguida as luvas;

● Higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica 70%.

3.2.8 Touca Descartável

Quem utiliza?

Os profissionais da área da saúde, em qualquer atividade que envolva contato com pessoas a menos de 1

metro de distância.

Lembre-se: O cabelo deve estar preso.

Como utilizar?

● Higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica 70%;

● Colocar o gorro ou a touca na cabeça começando pela testa, em direção à base da nuca;

● Adaptar na cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e as orelhas, antes de iniciar cada

atendimento.

Como descartar?

● Para retirar a touca/gorro, puxe pela parte superior central, sem tocar nos cabelos;

● Descartar em lixeira específica para EPIs, primeiramente o capote/avental, posteriormente a

touca/gorro e, em seguida, as luvas;

● Higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica 70%.

3.3 Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC

Os espaços de circulação serão adaptados à nova realidade, que preconiza o distanciamento social para

prevenção de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19).
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Vale notar que dentre as modificações do ambiente, é necessário considerar a acessibilidade e inclusão das

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Tanto àquelas que compõem o corpo de trabalho do

INSS, quanto aos cidadãos atendidos. Os itens elencados abaixo deverão ser organizados de maneira que

sejam acessíveis a todos.

● Lixeira para descarte do EPI

Serão colocadas lixeiras com pedal para descarte de EPIs. Devem ficar em locais fixos, em espaços

distantes da circulação do público, com identificação padronizada. Serão equipadas com sacos

plásticos brancos duplos.

Caso não tenha lixeira específica para descarte de EPI, descartar em lixeira com pedal para produtos

orgânicos dentro de saco plástico ou de papel.

● Sinalizadores

Adequação dos espaços, mobiliários e sinalização das Agências, de modo a permitir o adequado

distanciamento social e limite máximo de pessoas no mesmo ambiente, de acordo com suas

dimensões. Para tanto, adesivos com orientação de distanciamento (01 metro), serão fixados no

chão para organização das filas de atendimento. Ademais, cones e/ou totens organizadores de fila,

serão dispostos de maneira que a população reserve distância de (01 metro) entre si.

● Dispenser de álcool em gel 70%

OS dispensers de álcool em gel 70% devem ficar em local visível e acessível: na entrada/triagem da

APS, sala de espera do atendimento administrativo, sala de espera da Perícia Médica, do Serviço

Social e da Reabilitação Profissional, próximo aos banheiros, espaços de uso comum nos prédios

administrativos (AC, SR, GEX e APS).

Deverão ser fixados, preferencialmente, a (01 metro) do chão, com respeito à acessibilidade e

inclusão das pessoas com deficiência.

3.4 Controle de Engenharia

Introduzir mudanças estruturais no ambiente de trabalho, em postos de trabalho e equipamentos são

formas de eliminar ou reduzir os riscos e proteger os servidores da exposição ao vírus.
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● Anteparo de acrílico nos guichês de atendimento

Fixados nos guichês/mesas, visando aumentar a proteção tanto dos atendentes quanto dos

atendidos.

● Ventilação dos ambientes

Adequação de sistemas de ventilação para cada situação de trabalho.

4. SEGURANÇA EPIDEMIOLÓGICA

4.1 Procedimentos para Casos Assintomáticos, Confirmados, Suspeitos, Contatantes e

Reinfecção de COVID-19

Não obstante a todos os cuidados que tenhamos para evitar a contaminação, a transmissibilidade pode se

dar em inúmeras situações.

Portanto, os casos confirmados e suspeitos devem ficar isolados imediatamente e tratados, bem como

quarentena para os casos de contato.

A orientação do Ministério da Saúde em relação ao período de realização da coleta de material e o tipo de

testagem indicada para cada situação é a seguinte:

● Teste Rápido de Antígeno - TR-Ag: a coleta deve ser realizada no 1º ao 7º dia de sintomas;

● Nas análises de RT-qPCR: a coleta deve ser realizada entre o 1º a 8º dia do início dos sinais e sintomas;

● ELISA, CLIA ou ECLIA : a coleta deve ser realizada após o 8º dia do início dos sintomas;

● Teste Rápido de Anticorpo - IGM e IgC: a coleta deve ser realizada após o 8º dia  do início dos sintomas.
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4.1.1. Casos Assintomáticos

O assintomático confirmado laboratorialmente, seja pelo método RT-qPCR ou pelo teste rápido para

detecção de antígeno para SARS-Cov-2, deverá ficar isolado, suspendendo-o após 10 dias1 da data de coleta

da amostra.

Caso o assintomático não tenha acesso ao teste RT-PCR ou TR-Age e permanecer assintomático durante

todo o período, poderá suspender o isolamento no 7º dia completo do início dos sintomas.

Nesse caso, deve manter as medidas preventivas e de controle (não farmacológicas), como: uso de

máscaras, evitar contato com pessoas do grupo de risco, evitar locais com aglomerações, não viajar e evitar

locais em que não se possa usar a máscara durante todo o tempo, até o 10º dia completo do início dos

sintomas.

Os servidores devem notificar a chefia imediata e encaminhar, via e-mail, o atestado médico ou resultado

do exame laboratorial, confirmando a COVID-19.

Quando apresentar o atestado médico deve ficar afastado das atividades laborais durante o período

determinado pelo médico.

4.1.2. Casos Suspeitos

Os casos suspeitos de COVID-19 são quando uma pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por

pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse,

coriza, diarreia, distúrbios olfativos ou gustativos, configurando como Síndrome Gripal - SG.

É considerado pessoa com Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG aquela que além da SG apresenta:

dispnéia e/ou desconforto respiratório ou pressão ou dor persistente no tórax; ou coloração azulada dos

lábios ou rosto ou saturação  de  oxigênio  menor  que  95%  em  ar  ambiente.

Os servidores devem afastar de suas atividades laborais presenciais, por dez dias. O isolamento pode ser

suspenso desde que permaneça afebril sem uso de medicamento antitérmico há pelo menos 24h e com

melhora dos sintomas respiratórios, e que os exames tenham sido realizados no período indicado para

evitar resultado falso negativo.

1 Dia completo: o dia 0 é o dia do início dos sintomas e o dia 1 é o primeiro dia completo após o início dos sintomas, ou seja, 24 horas
após o início dos sintomas ou da coleta do teste por método molecular (RT-PCR  ou  RT-LAMP) ou do teste de antígeno.
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4.1.3. Casos Contatantes

Considera-se contatante próximo de caso confirmado da Covid-19 o trabalhador assintomático que esteve

próximo de caso confirmado de Covid-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou

sintomas ou a data da coleta do exame de confirmação laboratorial (caso confirmado assintomático) do

caso, em uma das situações:

a) teve contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância, com um caso

confirmado, sem ambos utilizarem máscara facial ou a utilizarem de forma incorreta;

b) teve um contato físico direto, como aperto de mãos, abraços ou outros tipos de contato com pessoa com

caso confirmado;

c) permaneceu a menos de um metro de distância durante transporte por mais de quinze minutos; ou

d) compartilhou o mesmo ambiente domiciliar com um caso confirmado, incluindo dormitórios e

alojamentos.

Pode ser também contatante próximo de caso suspeito da Covid-19 o trabalhador assintomático que teve

contato com caso suspeito de Covid-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sintomas do caso,

em uma das situações:

a) teve contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem ambos utilizarem

máscara facial ou utilizarem de forma incorreta;

b) teve contato físico direto com pessoa com caso suspeito; ou

c) compartilhou ambiente domiciliar com um caso suspeito, incluindo dormitórios e alojamentos.

O período indicado para a quarentena de contato é de 10 dias após a data da última exposição ao caso

suspeito ou confirmado. Contudo, segundo as recomendações do Ministério da Saúde, a quarentena pode

ser reduzida para 7 dias se o indivíduo for testado a partir do 5º dia do último contato e tiver resultado

negativo e não apresentar sintomas no período. Cabe ressaltar que nesta situação o monitoramento dos

sinais e sintomas deve ser continuado até o 10º dia.

Nesse caso, deve informar e encaminhar à chefia imediata, documento comprobatório (quando residir com

caso confirmado), via email.
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4.1.4. Casos Confirmados

Os casos confirmados devem notificar a chefia imediata e encaminhar, via e-mail, o atestado médico ou

resultado do exame laboratorial, confirmando a COVID-19.

Quando apresentar o atestado médico deve ficar afastado das atividades laborais durante o período

determinado pelo médico.

Recentemente, novas orientações sobre o tempo de isolamento de casos confirmados de COVID-19 nos

quadros leves a moderados foram adotadas pelo Ministério da Saúde, desde que observadas as condições

descritas abaixo:

RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE DIAGNOSTICADOS POR COVID-19 NOS CASOS LEVES A MODERADOS

TEMPO ISOLAMENTO DE
7 DIAS

ISOLAMENTO DE
10 DIAS

CONDIÇÃO DE SAÚDE
SEM SINTOMAS COM SINTOMAS SEM SINTOMAS

Ao 7º dia completo, se o
caso estiver sem sintomas
respiratórios e sem febre E
sem uso de medicamentos

antitérmicos e há pelo
menos 24 horas

Ao 7º dia completo, se estiver com sintomas
respiratórios ou febre

Ao 10º dia completo, se o
caso estiver sem sintomas
respiratórios e sem febre e
sem uso de medicamentos

antitérmicos e há pelo
menos 24 horas.

TESTE Não é necessário testar para
sair do isolamento

Com testagem no 7º dia com RT-PCR ou
TR-Ag

Não é necessário testar para
sair do isolamento

RESULTADO X Resultado Negativo Resultado positivo X

SAÍDA DO
ISOLAMENTO

Sair do isolamento após 7
dias completos e manter as
medidas preventivas e de

controle até o 10º dia

Sair do isolamento
se o caso estiver

sem sintomas
respiratórios e sem
febre e sem uso de

medicamentos
antitérmicos após 24

horas

Manter o isolamento
até o 10º dia. Sair do
isolamento se o caso

estiver sem
sintomas

respiratórios e sem
febre e sem uso de

medicamentos
antitérmicos após 24

horas.

Sair do isolamento no 10º
dia e manter as medidas não

farmacológicas

Fonte: Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica COVID-19, V. 4 – 2022.

4.1.5. Casos de Reinfecção

Não se pode esquecer da reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2, assim faz-se necessário compreender em que

situações identificamos:

Suspeito de reinfecção é quando a pessoa com dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para o

vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória,

independente da  condição  clínica  observada  nos  dois  episódios.
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Caso confirmado de reinfecção acontece quando a pessoa com dois resultados positivos de RT-PCR em

tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de

infecção respiratória, independente da condição clínica observada nos dois episódios, com ambas as

amostras encaminhadas aos laboratórios de referência para as respectivas análises laboratoriais

complementares e que ao  final  tenha  laudo  confirmatório  para  reinfecção.

Vale lembrar, também, que se providencie, como medida suplementar de segurança sanitária, o isolamento

do ambiente ocupacional em que se encontrava o trabalhador afastado, desde o momento da identificação

dos sinais de suspeição, com vistas a uma rigorosa sanitização.

FIQUE ATENTO!

O atestado médico original, bem como os exames e prescrições deverão ser guardados para apresentação

no momento da Perícia Oficial em Saúde.

5. MONITORAMENTO

5.1 Monitoramento

O retorno das atividades não significa o relaxamento do risco de adoecimento pela COVID-19, portanto,

justifica-se a manutenção de vigilância e monitoramento de risco.

O servidor, empregado público, contratado temporário ou estagiário com sintomas, suspeita ou contatante

de COVID-19 deverá informar imediatamente, por e-mail, à chefia imediata, como também comunicará à

Divisão de Saúde, Segurança e Bem-Estar no Trabalho (contendo nome, matrícula, unidade de exercício e

período de afastamento), por meio do e-mail DSSB@INSS.GOV.BR, para que sejam consolidadas as

informações visando monitoramento contínuo, bem como possibilitar que medidas de proteção sejam

promovidas.
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5.2 Medidas de manutenção das atividades

Adequação às medidas de biossegurança, é necessária observação de todos os critérios exigidos na

legislação, com o objetivo de assegurar a proteção da vida e a redução dos riscos de exposição e

transmissão.

Informa-se que as equipes de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho estão disponibilizadas para realizar a

acolhida psicossocial, por meio do Projeto Escuta, dos gestores, servidores, contratados, empregados

públicos e estagiários.

6. TRANSPORTE COLETIVO

6.1 Transporte coletivo

Recomendações para os passageiros:

● Utilizar máscaras durante toda a viagem e realizar a troca desta proteção quando chegar ao destino;

● Higienize as mãos com álcool em gel antes e depois de entrar nos veículos;

● Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos;

● Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros;

● Verifique se é possível manter abertas as janelas dos veículos, a fim de possibilitar maior circulação

de ar;

● Evitar o contato com as superfícies do veículo, como por exemplo, corrimãos, barras de apoio,

catracas e leitores de bilhetes/cartões;

● Se possível, utilizar o transporte público em horários com menor fluxo de passageiros;

● Considerar outras formas de transporte, quando possível, substituindo o transporte coletivo pela

caminhada ou bicicleta ou veículo individual no seu deslocamento.
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7. SAÚDE DO TRABALHADOR

7.1 Recomendações para os gestores, servidores, contratados, empregados públicos e

estagiários

● Ficar atento às novas rotinas de proteção, trabalho remoto, sistemas de escalas, revezamento de

turnos e alterações de jornadas de trabalho, reduzindo fluxos, contatos e aglomerações;

● Observar as informações quanto aos principais sinais e sintomas da COVID-19 e caso apresentem os

sintomas respiratórios (febre, tosse, produção de escarro, dificuldade para respirar, dor de garganta,

e/ou diarreia, incapacidade de sentir odores, diminuição do olfato; dores musculares, dores no

corpo, dor de cabeça, cansaço ou fadiga), devem relatar à chefia imediata e seguir as orientações do

item 4;

● Tomar a vacina contra a gripe, segundo orientações das autoridades sanitárias, visando facilitar a

diferenciação do diagnóstico da COVID-19 e reduzir a possibilidade de sinais clínicos de gripe como

febre e tosse;

● Considerar as medidas preventivas no transporte coletivo, quando utilizar;

● Considerar as medidas preventivas no ambiente domiciliar;

● Cada profissional, sempre que possível, realize a limpeza e desinfecção dos seus objetos pessoais.

8. AMBIENTE DOMICILIAR

8.1 Recomendações para o ambiente domiciliar

● Mantenha os ambientes ventilados;

● Tire os sapatos fora de casa e higienize-os imediatamente;

● Não toque em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel;

● Tome banho assim que chegar, sempre que possível;

● Ao entrar, higienize o celular, chave, óculos, etc.;

● Caso haja convivência com pessoas do grupo de risco, reforce os cuidados: não compartilhe objetos

como toalhas e talheres e higienize diariamente superfícies de contato e o banheiro.

OBSERVAÇÃO: AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE SURTO DE COVID-19 NO
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AMBIENTE LABORAL, ESTÃO INSERIDAS NO ANEXO, DESTE PROTOCOLO.
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MAIS INFORMAÇÕES E DÚVIDAS

Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

(csqvt@inss.gov.br)

(61) 3313.4122

Divisão de Saúde, Segurança e Bem-estar no Trabalho

(dssb@inss.gov.br)

(61) 3313.4210

Serviço de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho da

Administração Central

(sqvt.ac@inss.gov.br)

(61) 3313.4629

Serviço de Aperfeiçoamento e Qualidade de Vida na

Superintendência Regional I

(sqvtsr.sp@inss.gov.br)

(11) 3544.3396

Serviço de Aperfeiçoamento e Qualidade de Vida na

Superintendência Regional II

(sqvtsr.mg@inss.gov.br)

(31) 3249.5134
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Serviço de Aperfeiçoamento e Qualidade de Vida na

Superintendência Regional III

(sqvtsr.sc@inss.gov.br)

(48) 3821.7164

Serviço de Aperfeiçoamento e Qualidade de Vida na

Superintendência Regional IV

(sqvtsr.pe@inss.gov.br)

(81) 3419.2416

Serviço de Aperfeiçoamento e Qualidade de Vida na

Superintendência Regional V

(sqvtsr.df@inss.gov.br)

(61) 3319.2688
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ANEXO

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE SURTO DE COVID-19

NO AMBIENTE LABORAL

Ambientes laborais no INSS possuem características que podem facilitar a disseminação de doenças e

levar a ocorrência de surtos, pois são ambientes fechados, com grande número de pessoas, com

realização frequente de atividades coletivas e grande proximidade física.

Vários vírus podem causar surtos nestes ambientes dentre os de maior destaque, são os vírus de

transmissão respiratória tais como o da influenza, coronavírus, dentre outros. Atualmente, vivemos uma

situação de pandemia causada por coronavírus denominado SARs-CoV-2 que pode ser transmitido

principalmente por meio de gotículas quando uma pessoa permanece em contato com uma pessoa

infectada, quando ela tosse, espirra (transmissão respiratória) ou mantém contato direto como, por

exemplo, aperto de mãos, seguido do toque nos olhos, nariz ou boca ou pelo contato com objetos e

superfícies contaminados pelo vírus.

Em função da pandemia, algumas medidas de prevenção e proteção devem ser adotadas pelos gestores,

colaboradores/servidores, empregados públicos e estagiários no intuito de diminuir os riscos de

disseminação do vírus, de adoecimento e de ocorrência de surto no ambiente laboral.

Para a definição de surto ou aglomerado de casos: considera a ocorrência de dois ou mais casos

confirmados, em ambiente fechado em um período inferior a 14 dias, na mesma unidade e no mesmo

turno. A identificação da situação desencadeia os procedimentos estabelecidos por este protocolo e

legislação vigente no INSS.

Observações:

1. Proteger a privacidade dos casos;

2. Informar o contato de caso confirmado que este pode ter sido exposto a uma pessoa com diagnóstico

de COVID-19, preservando o sigilo e confidencialidade da provável fonte de infecção;

3. Para efeitos de afastamento das atividades laborais de contatos próximos de casos confirmados,

deve-se considerar a recomendação do item 4 deste protocolo;

4. Solicite a desinfecção do local;
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5. Recomenda-se que os servidores que tenham contato próximo com pessoas com deficiência façam

sempre uso de Equipamentos de Proteção Individual;

6. Todos sem contato próximo com o caso suspeito ou confirmado podem retornar às atividades, após a

desinfecção do local.
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