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RECOMENDAÇÃO Nº 02/2020 - GVS XII – ARARAQUARA e CEREST REGIONAL 
ARARAQUARA/SP (23/04/2020) 

 
Recomendações para implantação de medidas de 
controle e proteção a serem adotadas pelos 
estabelecimentos de saúde públicos e privados e nexo 
causal presumido de acidente de trabalho na vigência da 
pandemia de COVID-19. 

 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020 
a ocorrência de uma pandemia do coronavírus, reconhecendo que a mera estratégia de conter 
a proliferação da doença já não seria suficiente; 

Considerando que esta classificação significa que uma transmissão recorrente está ocorrendo 
em diferentes partes do mundo e de forma simultâneae que isso significa a necessidade de um 
plano sanitário que evite mortes e que atue para toda a população; 

Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020 que dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Constituição Federal, em especial no seu artigo 200, incisos II e VIII que 
determina como competência do Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições, 
nos termos da lei: “II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 
as de saúde do trabalhador”; e (...) “VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho”; 

Considerando a Lei Federal nº 8080/1990 que, em seu artigo 2º, destaca que a saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício, ressaltando que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade; 

Considerando a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 – Código Sanitário do 
Estado de São Paulo - artigo 2º, incisos II e V, que atribui ao documento o objetivo de 
promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, nele incluído o do trabalho, garantindo 
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condições de saúde, segurança e bem–estar público e promover ações visando o controle de 
doenças, agravos ou fatores de risco de interesse à saúde, entre outros; 

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu a 
ocorrência do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, no 
país, e o Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade 
pública no Estado de São Paulo;  

Considerando o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decretou quarentena no 
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), bem como 
o Decreto nº 64.920, de 06 de abril de 2020 que estendeu até dia 22 de abril o prazo da 
quarentena; 

Considerando a necessidade de adotarmos as medidas recomendadas pelo Ministério da 
Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e órgãos de classe para protegermos os profissionais da 
saúde que estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia de coronavírus, em especial 
em relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

Ante ao exposto, recomendamos aos empregadores (públicos e privados) de trabalhadores de 
serviços de saúde e aos sindicatos a eles relacionados que observem as medidas de segurança 
de saúde pública, tais como: 

GARANTIR locais adequados para a lavagem das mãos com água corrente e sabonete 
líquido no ambiente das unidades de saúde e que seja facultado o acesso à lavagem após 
qualquer tipo de contato com pessoas ou com objetos comuns, disponibilizando os insumos 
necessários (sabonete líquido e papel toalha). 
 
 FORNECER, para a higienização das mãos, solução a base de álcool 70%, 
observando os locais seguros para a instalação de dispensador. 
 
 GARANTIR que os trabalhadores da limpeza nos estabelecimentos de saúde 
aumentem a frequência de limpeza de rotina nas unidades de saúde, em especial naqueles 
locais de uso comum, tais como corrimão, maçanetas, bancadas, pias, pisos, paredes entre 
outros. 
 
 ADOTAR E SEGUIR, como parâmetro, as medidas descritas nas “Recomendações 
de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras 
síndromes gripais” organizada pela CGSAT (Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador) 
da Secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 
 
 REPRODUZIR E FORNECER material informativo das autoridades de saúde 
pública – Ministério da Saúde sobre a necessidade do enfrentamento da pandemia de 
coronavírus para combater notícias falsas. 
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 RECOMENDAR E ORGANIZAR o afastamento dos trabalhadores pertencentes ao 
grupo de risco, conforme preconiza o Ministério da Saúde, baseado no Oficio Circular SEI nº 
1088/2020/ME da Secretária de Trabalho/Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do 
Ministério da Economia nos itens 40 e 41 – “PRÁTICAS REFERENTES AOS 
TRABALHADORES PERTENCENTES A GRUPO DE RISCO: 

(40.) Os trabalhadores pertencentes a grupo de risco (com mais de 60 anos ou com 
comorbidades de risco, de acordo com o Ministério da Saúde) devem ser objeto de atenção 
especial, priorizando sua permanência na própria residência em teletrabalho ou trabalho 
remoto; 

(41.) Caso seja indispensável a presença na empresa de trabalhadores pertencentes a 
grupo de risco, deve ser priorizado trabalho interno, sem contato com clientes, em local 
reservado, arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho”. 

 ADOTAR E SEGUIR, como parâmetro, as medidas descritas no Procedimento 
Operacional Padronizado (POP) do Ministério da Saúde (versão 2 – Março de 2020) sobre 
Equipamento de Proteção Individual e Segurança no Trabalho para Profissionais de Saúde da 
Atenção Primária à Saúde (APS) no atendimento às pessoas com suspeita ou infecção pelo 
novo coronavírus (COVID-19). O POP contempla orientações a serem seguidas e adotadas 
em todas as unidades de saúde (sejam públicas ou privadas) com atenção especial às 
seguintes: 

1) Orientações e recomendações de reorganização de fluxos assistenciais e de 
processo de trabalho, e medidas de proteção para os profissionais da APS: 
 
Competem aos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem: 

a) Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar-condicionado ou 
ventilador desligado. No caso de ar condicionado, utilizar o bom senso, priorizando a 
ventilação natural1; 

b) Seguir as instruções de biossegurança: limpeza e desinfecção da sala antes e após o 
atendimento e dos instrumentais utilizados com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 
5%; uso de máscara, avental, óculos, luvas; a retirada dos EPI deve ser dentro da 
técnica asséptica2; desprezar os materiais descartáveis no lixo infectante;  

c) Usar máscara cirúrgica para o atendimento ao usuário com sintoma respiratório. A 
máscara N95/PFF2 somente está indicada nos procedimentos que podem gerar 
aerossóis (como coleta dematerial nasal, orofaríngeo ou brônquico com ou sem 
estimulação, nebulização, broncoscopia, aspiração de paciente intubado, entre outros);  

d) Evitar tocar olhos, nariz e boca;  
e) Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel 70%, seguindo os 5 

(cinco) momentos (1. Antes do contato com o paciente, 2. Antes da realização de 

                                                           
1Nos ambientes onde a ventilação e climatização são exclusivamente através de sistemas artificiais, realizar a adequada 
manutenção e limpeza dos sistemas, de acordo com a Nota Informativa: RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA 
INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) EM AMBIENTES DE TRABALHO, do Centro de Vigilância Sanitária 
(CVS). 
2Técnica asséptica: retirar a máscara puxando pelo elástico ou tiras, cuidando para que não haja o contato com a superfície 
externa, realizando o mesmo procedimento para a retirada de luvas, aventais, etc. 
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procedimento; 3. Após risco de exposição a fluidos biológicos; 4. Após contato com o 
paciente e; 5. Após contato com objetos tocados pelo paciente); 

f) Realizar limpeza e desinfecção com álcool 70% de equipamentos utilizados para 
avaliação do paciente (estetoscópio, termômetro, etc.) e superfícies (mesa do 
consultório, maçaneta, etc.); 

g) Solicitar ao profissional de higienização a troca do lixo contaminado quando atingir 
dois terços da capacidade de armazenamento do saco de lixo infectante ou ao final do 
período de trabalho. 

2) Orientações gerais de segurança e o Uso de EPI: 
a) Utilizar calçado fechado durante o expediente de trabalho; 
b) Retirar os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios, colares, brincos, gravata,etc.); 
c) Usar luvas, óculos ou protetor facial e aventais descartáveis durante atendimento 

individual do paciente em isolamento. 
d) Realizar descarte da máscara cirúrgica sempre que tiver suja ou úmida. 
e) Não reutilizar máscara cirúrgica. 
f) Orientar que a roupa utilizada pelo profissional de saúde seja lavada separadamente 

das demais roupas da casa; 
g) Realizar o controle ambiental: realizar desinfecção de superfície com álcool líquido 

70% nas superfícies em que o usuário teve contato direto ou indiretamente; nos 
ambientes em que ocorrer geração de aerossol em pacientes confirmados ou suspeitos 
de COVID-19 deve ser providenciada lavagem terminal após o uso. 

h) Realizar assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados para o exame físico 
(estetoscópio, termômetro, entre outros). 
 

 INFORMAR sobre a correta utilização do EPI conforme o local da unidade de saúde, 
de acordo com orientações da Organização Mundial da Saúde e Conselhos Profissionais 
(Tabela 1 do ANEXO I). 
 
 INFORMAR que os documentos técnicos produzidos pelos órgãos oficiais serão 
adotados nas respectivas fiscalizações das unidades de saúde (públicas ou privadas) e, 
portanto, deve ser o norteador e serem adotados pelos empregadores (públicos e privados).  
 

RECOMENDAR nos casos dos profissionais de saúde com alto risco (tomando como 
base a classificação de risco da Occupational Safety and Health – OSHA do Departamento de 
Trabalho dos EUA) que seja aplicado o artigo 20 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, sendo a contaminação por COVID-19 considerada, sempre que estabelecido o nexo 
ocupacional, como acidente de trabalho, por tratar-se de “doença produzida ou 

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade”. 
 

ADVERTIR os empregadores (públicos e privados) sobre sua responsabilidade em 
implantar as medidas protetivas e preventivas que se demonstrarem mais eficazes no controle 
deste agente de risco (SARS-Cov-2, responsável pela COVID-19) no ambiente de trabalho, 
bem como o dever de fiscalizar o cumprimento pelos seus colaboradores das normas de 
segurança do trabalho e utilização correta dos EPIs. A adoção da recomendação 
mencionada anteriormente implica na responsabilidade do empregador público ou privado de: 
1) fornecer de forma continuada e ininterrupta os EPIs adequados e em quantidade suficiente; 
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2) fiscalizar a utilização dos EPIs pelos trabalhadores; e 3) capacitar os trabalhadores 
preferencialmente à distância (on-line) ou em grupos de no máximo cinco pessoas, para a 
adequada utilização dos EPIs. 
 

ADVERTIR os empregadores (públicos e privados) que no caso decontratos de 
prestação de serviços terceirizados, é da responsabilidade da empresa contratada a adoção e 
implantação de todas as medidas protetivas e preventivas bem como a capacitação e 
conscientização de seus trabalhadores, além da obrigação de notificar a empresa contratante 
quando do diagnóstico de trabalhador com a doença (COVID-19). 

SEGUIR os planos de contingência sanitária, em especial quando for recomendado o 
isolamento domiciliar do trabalhador com o possível abono de faltas ou negociação dos dias 
com o sindicato da categoria, através de acordo coletivo ou individual para que seja garantido 
o efetivo isolamento e não contaminação de outros trabalhadores da empresa (pública ou 
privada). Trabalhadores doentes devem ficam em isolamento domiciliar. Facilitar a 
comprovação do atestado evitando que o mesmo compareça a empresa (RH ou SESMT) 
aceitando comprovação por via eletrônica. 

RECOMENDAR aos empregadores, sindicatos patronais, sindicatos profissionais que 
negociem acordos e/ou instrumentos coletivos de trabalho prevendo flexibilização de 
horários, especialmente para os trabalhadores que integrem grupos vulneráveis (idosos, 
doentes crônicos, com imunidade baixa, entre outros, conforme estabelece o Ministério da 
Saúde), o abono de faltas, sem a apresentação de atestado médico, àqueles que apresentarem 
sintomas sugestivos da COVID-19, entre outras medidas necessárias para conter a 
transmissão do vírus. 

As medidas mencionadas acima têm impacto direto no dia-a-dia.Visam basicamente 
garantir que os trabalhadores da área da saúde tenham a sua saúde protegida, as empresas 
contratantes (públicas e privadas) não sejam afetadas e sua mão-de-obra comprometida. 
Também deve haver especial atenção para que a ausência de profissionais de saúde não cause 
colapso no sistema de saúde. 

Esta recomendação apresenta medidas de prevenção e controle de infecções causadas 
por um vírus novo e, portanto, estas são orientações baseadas no que se sabe até o momento. 

 

Araraquara, 23 de Abril de 2020. 

 
EDISON RODRIGUES FILHO 

Coord. Exec. da Atenção Especializada 
CEREST Regional Araraquara 

 
ANA LÚCIA SPAGNOL BOSE 

Diretor Técnico de Saúde II 
GVS XII - Araraquara 
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ANEXO I 
 
Tabela 1- EPIs pessoais recomendados durante o surto do surto de COVID-19, de acordo com 
a configuração, pessoal e tipo de atividade (traduzida da OMS). 
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