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NOTA TÉCNICA N. 001/2022 - NVST/CEREST/SVS/SESA 

Atualizada em 23.01.2022 

 

ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO, NOTIFICAÇÃO, AFASTAMENTO E 

RETORNO LABORAL DO TRABALHADOR ACOMETIDO POR COVID-19 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR E COVID-19: ORIENTAÇÕES E CONDUTAS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em dezembro de 2019 começou a monitorar 

um aumento de casos de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na China, 

desde então a população mundial vem lutando contra o vírus denominado SARS-CoV-2, e 

suas variantes causadoras da COVID-19. Atualmente, a variante Ômicron tem causado o 

aumento de novos casos de maneira assustadora pelo seu grau de transmissibilidade. Apesar 

da intensa campanha de imunização para COVID-19, na maioria dos continentes mundiais há 

um déficit de vacinação. 

Atualmente, no Brasil, ainda se enfrenta uma epidemia de Influenza com a nova cepa 

do subtipo A (H3N2), trazendo o desafio da coinfecção para toda sociedade. No Estado do 

Amapá, foi notificado o primeiro caso de COVID-19 em março de 2020, segundo imprensa 

oficial do GEA/AP e, atualmente, já se somam aproximadamente 135.391 casos confirmados 

e 2.036 óbitos. As medidas de prevenção e controle estão sendo tomadas em todo o território 

amapaense, com campanha de orientação e de imunização das faixas etárias autorizadas pelo 

Ministério da Saúde. 

Diante do exposto, a Superintendência de Vigilância em Saúde/AP, através Núcleo de 

Vigilância em Saúde do Trabalhador e Centro Estadual de Referência em Saúde do 

Trabalhador/CEREST, elaborou a referida nota técnica, com base na legislação vigente e com 

intuito de melhorar a qualidade de vida ocupacional dentro dos ambientes de trabalho e, 

principalmente, nos ambientes ambulatoriais e hospitalares. 

 

2.OBJETIVO 

Identificar trabalhadores acometidos por coronavírus, notificar, afastar de seu 

ambiente laboral e orientar o retorno ao trabalho.  
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3. CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  

o Identificar profissionais acometidos por COVID-19 (sintomáticos ou assintomáticos);  

o É recomendado que a investigação de casos ocorra utilizando a ficha de 

notificação/investigação disponíveis no anexo e as notificações sejam registradas por meio dos 

sistemas: 

 e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br/login). 

 Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), disponível 

em: htts://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ 

 SINAN NET (Saúde do Trabalhador). 

 

4. ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO LABORAL DE TRABALHADORES 

Trabalhadores com Síndrome Gripal - leve a moderada - com confirmação para 

COVID-19 por qualquer um dos critérios: clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou 

clínico-laboratorial, deverão ser afastados de seu trabalho. (Guia de Vigilância/2022).  

 

Quanto tempo deve durar o isolamento  

 05, 07 ou 10 dias corridos, a partir da data de início dos sintomas, dependendo das 

manifestações clínicas e evolução do caso. 

 O médico deverá avaliar e atestar a segurança do retorno. 

 

5. ORIENTAÇÕES PARA RETORNO AO TRABALHO PARA PROFISSIONAL 

COM SUSPEITA DE SÍNDROME GRIPAL 

 

QUADRO 1. RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE TRABALHADORES 

DA SAÚDE, COM SÍNDROME GRIPAL POR COVID-19, COM QUADROS LEVES 

OU MODERADOS. 

 
 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE SINTOMÁTICOS 
 

- Profissionais de saúde com quadro de Síndrome Gripal (SG) - leve a moderado - com 

confirmação para COVID-19 por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, 

clínico-imagem ou clínico-laboratorial) ou que ainda não coletaram amostra biológica para 

investigação etiológica, as medidas de isolamento e precaução devem ser iniciadas 

imediatamente e só podem ser suspensas após 10 dias da data de início dos sintomas, desde 

que permaneçam afebris sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://svs.portal.ap.gov.br/&psig=AOvVaw1hChwYGpiaKKgosxqjLsbV&ust=1588163377643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmw-KPi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://svs.portal.ap.gov.br/&psig=AOvVaw1hChwYGpiaKKgosxqjLsbV&ust=1588163377643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmw-KPi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://svs.portal.ap.gov.br/&psig=AOvVaw1hChwYGpiaKKgosxqjLsbV&ust=1588163377643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmw-KPi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://svs.portal.ap.gov.br/&psig=AOvVaw1hChwYGpiaKKgosxqjLsbV&ust=1588163377643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmw-KPi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://notifica.saude.gov.br/login
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?1


 

3 

com remissão dos sintomas respiratórios.  

- Em situações de excepcionalidade/sobrecarga dos serviços de saúde, o profissional poderá 

suspender o isolamento após 7 dias do início dos sintomas, desde que permaneça afebril sem 

o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas 

respiratórios e com resultado de TR-Ag não reagente ou de RT-PCR não detectado. Nesse caso, 

devem ser mantidas as Medidas Adicionais até o 10º dia completo do início dos sintomas, 

descritas no Quadro 3. 

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS - Guia de Vigilância – ed. 4, 2022. 

 

QUADRO 2. RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE TRABALHADORES 

DA SAÚDE ASSINTOMÁTICOS, CONFIRMADOS LABORATORIALMENTE 

PARA COVID-19.  

 

 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE ASSINTOMÁTICOS 

 

- Profissionais de saúde assintomáticos, confirmados laboratorialmente, para cOVID-19, as 

medidas de isolamento e precaução devem ser iniciadas imediatamente e só devem ser 

suspensas após 10 dias da data da coleta da amostra, desde que permaneçam afebris sem o uso de 

medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios. 

 

- Em situações de excepcionalidade/sobrecarga dos serviços de saúde, o profissional poderá 

suspender o isolamento respiratório domiciliar após 7 dias da data da primeira coleta da 

amostra, desde que permaneça afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 

horas e com remissão dos sintomas respiratórios e com resultado de TR-Ag Não Reagente ou de 

RT-PCR Não Detectado. Nesse caso, devem ser mantidas as Medidas Adicionais até o 10º dia 

completo da primeira coleta,    descritas no Quadro 3. 

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS - Guia de Vigilância – ed. 4, 2022. 

 

QUADRO 3: MEDIDAS ADICIONAIS A SEREM ADOTADAS EM CASO DE 

SUSPENSÃO DO ISOLAMENTO  

 
 

●Usar máscara bem ajustada ao rosto, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95, em casa ou em 

público.  

● Evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou que possuam fatores de risco para 

agravamento da COVID-19, como também locais com aglomerações de pessoas, como transporte 

público, ou onde não seja possível manter o distanciamento físico.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://svs.portal.ap.gov.br/&psig=AOvVaw1hChwYGpiaKKgosxqjLsbV&ust=1588163377643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmw-KPi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://svs.portal.ap.gov.br/&psig=AOvVaw1hChwYGpiaKKgosxqjLsbV&ust=1588163377643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmw-KPi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://svs.portal.ap.gov.br/&psig=AOvVaw1hChwYGpiaKKgosxqjLsbV&ust=1588163377643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmw-KPi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://svs.portal.ap.gov.br/&psig=AOvVaw1hChwYGpiaKKgosxqjLsbV&ust=1588163377643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCmw-KPi-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

4 

● Não frequentar locais onde não possa usar máscara durante todo o tempo, como restaurantes e 

bares; e evitar comer próximo a outras pessoas, tanto em casa como no trabalho, por pelo menos 10 

dias completos após o início dos sintomas. 

 ● Não viajar durante o seu período de isolamento. No caso de interromper o isolamento antes do 

10º dia do início, orienta-se fazer o teste RT-PCR ou TR-Ag e só viajar se o resultado for Não 

Detectado/Reagente e que esteja sem sintomas antes da viagem. Caso não seja possível realizar o 

teste, orienta-se adiar a viagem por pelo menos 10 dias a contar do início dos sintomas. 

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS - Guia de Vigilância – ed. 4, 2022. 

 

QUADRO 3. RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE TRABALHADORES 

COM SÍNDROME GRIPAL POR COVID-19 COM QUADROS LEVES OU 

MODERADOS 
 

PACIENTES IMUNOCOMPETENTES COM SG POR COVID-19 

QUADROS LEVES OU MODERADOS 

Tempo do 

início dos 

sintomas 

5 DIAS 7 DIAS 10 DIAS 

Condição de 

saúde 

SEM SINTOMAS SEM SINTOMAS SEM SINTOMAS 

Ao 5º dia completo*, se o caso 

estiver  : 

- SEM sintomas respiratórios e 

-Sem febre e  

-Sem uso de medicamentos 

antitérmicos há pelo menos 24 

horas. 

Ao 7º dia completo*, se 

o caso estiver: 

- SEM sintomas 

respiratórios e 

-Sem febre e 

-Sem uso de 

medicamentos 

antitérmicos há pelo 

menos 24 horas. 

Ao 10º dia completo, se 

o caso estiver: 

-SEM sintomas 

respiratórios, 

-Sem febre e  

-Sem uso de 

medicamentos 

antitérmicos há pelo 

menos 24 horas. 

Teste 

Com testagem no 5º dia com 

RT-PCR ou TR-Ag. 

Não é necessário 

testar    para suspender 

o isolamento. 

Não é necessário testar 

para suspender o 

isolamento. 

Resultado 

Resultado  

Não Detectado/ 

Não Reagente 

Resultado  

Detectado/ 

Reagente 

x x 

Suspensão do 

isolamento 

Suspender o 

isolamento após 

5 dias completos 

e manter as 

medidas 

adicionais até o 

10º dia completo 

do início dos 

sintomas**. 

Manter o 

isolamento 

até o 10º dia 

completo 

do início 

dos 

sintomas. 

Suspender o 

isolamento após 7 

dias completos e 

manter as medidas 

adicionais até o 10º 

dia completo do 

início dos 

sintomas**. 

Suspender o isolamento 

no 10º dia completo do 

início dos sintomas e 

manter as medidas de 

prevenção e 

controle***. 

* Dia completo: o dia 0 é o dia do início dos sintomas, e o dia 1 é o primeiro dia completo (24 horas) após o 

início dos sintomas, e assim sucessivamente. 
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** Medidas adicionais a serem adotadas até o 10º dia completo do início dos sintomas nos casos de 

término de isolamento a partir do 5º dia: 

• Usar máscara bem ajustada ao rosto, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95, em casa ou em público. 

• Evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou que apresentem fatores de risco para agravamento da 

covid-19, como também locais com aglomerações de pessoas, como transporte público, ou onde não seja 

possível manter o distanciamento físico. 

• Não frequentar locais onde não possa ser usada a máscara durante todo o tempo, como restaurantes e 

bares; e evitar comer próximo a outras pessoas tanto em casa como no trabalho, por pelo menos 10 dias 

completos após o início dos sintomas. 

• Não viajar durante o seu período de isolamento. No caso de interromper o isolamento antes do 10º dia do 

início, orienta-se fazer o teste RT-PCR ou TR-Ag e só viajar se o resultado for não detectado/não reagente e caso 

esteja sem sintomas antes da viagem. Caso não seja possível realizar o teste, orienta-se adiar a viagem por pelo 

menos 10 dias a contar do início dos sintomas. 

ATENÇÃO: 

• Caso esses indivíduos não consigam usar máscara quando estiverem próximos a outras pessoas, o isolamento 

deve ser de 10 dias completos após o início dos sintomas. 

• Se continuarem com febre ou outros sintomas respiratórios, os indivíduos devem esperar para 

interromper o isolamento até permanecer afebril sem uso de medicamentos antitérmicos por no mínimo 

24 horas e remissão dos sintomas respiratórios. 

*** Após o término do período do isolamento e das medidas adicionais descritas acima, reforça-se a importância 

da continuidade da vacinação contra a covid-19, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a covid-19, de modo a evitar as internações e os óbitos pela doença, principalmente entre os 

grupos de maior risco para agravamento, assim como a manutenção da adoção das medidas não farmacológicas: 

distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de 

ambientes. 
Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS - Guia de Vigilância – ed. 4, 2022. 

 

6. NOTIFICAÇÃO DA COVID EM TRABALHADORES (ver nota técnica n. 

002/2021 NVST/CEREST/SVS/AP, 30/05/2021) 

Procurar dentro da Unidade de Saúde os setores responsáveis pela Notificação da 

COVID-19 no SINAN. 
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