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PRIMEIRO VAMOS SABER QUANDO UM CASO É CONSIDERADO SUSPEITO OU CONFIRMADO PARA COVID-19 

 

 

CASO SUSPEITO 

DE COVID 

Quando o trabalhador apresentar 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 

 

CASO 

CONFIRMADO 

DE COVID 

São casos confirmados de COVID-19: 

a) aqueles em que o exame laboratorial do trabalhador confirmarem a Covid; 

b) quando o trabalhador apresente síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG e que tenha 

tido contato com pessoa com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias antes do 

aparecimento dos sintomas no trabalhador. 

 

 

SE VOCÊ FOR UM CASO SUSPEITO DE COVID 

 

 

AFASTAMENTO  

DO SERVIÇO 

Você deve ser afastado do serviço IMEDIATAMENTE, por 14 (quatorze) dias. 

Porém, em 27 de maio de 2020 a Organização Mundial da Saúde revisou suas orientações iniciais e passou a 

recomendar o retorno ao trabalho considerando as seguintes situações: 

- Para pacientes sintomáticos: 10 (dez) dias após o início dos sintomas, mais, no mínimo, 3 dias adicionais sem 

sintomas (inclusive sem febre e sem sintomas respiratórios) 

- Para casos assintomáticos: 10 (dez) dias após o teste positivo para COVID-19. 

Estas orientações têm sido seguidas pela Associação Paulista de Medicina do Trabalho. 

 

RETORNO AO  

TRABALHO 

Você poderá retornar ao trabalho antes do término dos 14 (quatorze) dias de afastamento nas seguintes situações: 

- se o seu exame laboratorial der negativo (não era COVID-19); 

- se você não apresentar sintomas de COVID-19 por mais de 72 (setenta e duas) horas. 

O Ministério Público do Trabalho recomenda a volta ao trabalho apenas após exame laboratorial negativo. 
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SE VOCÊ FOR UM CASO CONFIRMADO DE COVID 

 

 

AFASTAMENTO 

DO SERVIÇO 

Você deve ser afastado do serviço IMEDIATAMENTE, por 14 (quatorze) dias. Estes dias de afastamento 

serão pagos pelo empregador (conforme artigo 6.º, § 1.º, alínea “f”, da Lei n. 605/1949; artigo 60, § 3.º, da Lei n. 

8.213/1991; e artigo 3.º, incisos I e III, alínea “e”, § 3.º, da Lei n. 13.979/2020). 

O afastamento para isolamento seu e de seus familiares deve ser determinado por ATESTADO MÉDICO (con-

forme Portaria n. 454/2020, do Ministério da Saúde). 

Se você precisar de mais tempo de afastamento, em decorrência de complicações da COVID-19, seu médico 

deverá emitir novo ATESTADO MÉDICO e você deverá solicitar AUXÍLIO-DOENÇA ao INSS a partir do 16.º 

dia de afastamento. 
NOTA: Em 27 de maio de 2020 a Organização Mundial da Saúde revisou suas orientações iniciais e passou a reco-

mendar o retorno ao trabalho considerando as seguintes situações: 

- Para pacientes sintomáticos: 10 (dez) dias após o início dos sintomas, mais, no mínimo, 3 dias adicionais sem sinto-

mas (inclusive sem febre e sem sintomas respiratórios). 

- Para casos assintomáticos: 10 (dez) dias após o teste positivo para COVID-19. 

Estas orientações têm sido seguidas pela Associação Paulista de Medicina do Trabalho. 

 

RETORNO 

AO TRABALHO 

O retorno ao trabalho (ou seja, o fim do isolamento do trabalhador) deve ocorrer após ultrapassado o período de 

afastamento do serviço (conforme acima). 

 

 

IMPORTANTE  

A COVID-19  

PODERÁ SER  

CONSIDERADA 

COMO DOENÇA 

OCUPACIONAL 

Se você foi contaminado pelo novo coronavírus e teve COVID-19, isso pode caracterizar DOENÇA OCUPACI-

ONAL (equiparada a ACIDENTE DO TRABALHO) e, nesse caso, o seu empregador deverá emitir a CAT – 

Comunicação de Acidente do Trabalho. A Nota Técnica SEI n. 56376, 11 de dezembro de 2020, da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, traz os seguintes esclarecimentos e orientações: 

- poderá ser considerada como DOENÇA OCUPACIONAL quando a doença resultar das condições especiais 

em que o trabalho é executado; 

- poderá ser considerada como ACIDENTE DE TRABALHO POR DOENÇA EQUIPARADA, se a doença 

for proveniente de contaminação acidental do trabalhador no exercício de suas atividades. 

A Nota Técnica esclarece que a caracterização da COVID-19 como DOENÇA OCUPACIONAL deve ser reco-

nhecida por Perícia Médica Federal (Médico Perito do INSS), não se presumindo previamente que a contami-

nação esteja relacionada ao trabalho. 
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O QUE DEVE SER FEITO SE VOCÊ TEVE CONTATO COM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19? 

 
 

QUEM TEVE CONTATO COM PESSOAS COM CASOS SUSPEITOS  

OU CONFIRMADOS DE COVID-19 É CHAMADO DE “CONTATANTE”. 

O QUE É UM “CONTATANTE” DE CASOS DE COVID-19? 
 

 

O QUE É UM “CONTATANTE” DE CASOS DE COVID-19? 
 

 

CONTATANTE DE 

CASO SUSPEITO  

DE COVID 

 

E 

 

CONTATANTE  

DE CASO  

CONFIRMADO  

DE COVID 

Considera-se CONTATANTE de caso SUSPEITO e de caso CONFIRMADO da COVID-19 o trabalhador que 

teve contato com caso suspeito da Covid-19 entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos sinais ou 

sintomas numa destas situações: 

a) ter contato com a pessoa durante mais de 15 minutos, a menos de um metro de distância; 

b) permanecer a menos de um metro de distância durante o transporte; 

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; 

d) ser profissional da saúde. 
NOTA: Segundo a Nota Técnica Conjunta n. 2/2020, da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, o 

distanciamento social adequado deve ser de pelo menos 2,0 metros. No mesmo sentido o Protocolo da ANVISA para 

portos, aeroportos e fronteiras. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Departamento de Saúde e 

Serviços Humanos dos Estados Unidos, o distanciamento deve ser de pelo menos 1,8 metros. 

 

ATENÇÃO: 

OUTRAS FORMAS 

DE TRANSMISSÃO 

 

Conforme Nota Técnica do MPT, de 23 de junho de 2020, também são causas prováveis de suspeita de trans-

missão viral em duração inferior a 15 minutos, práticas de compartilhamento de objetos de uso pessoal como 

vestimentas, máscaras, copos e talhares; prática de abraços, apertos de mão, beijos entre contaminado ou suspeito 

e contatante; compartilhamento de dormitórios, alojamentos e similares, etc. 
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SE VOCÊ TEVE CONTATO COM ALGUÉM QUE SEJA CASO SUSPEITO DE COVID-19 

 

 

CONTATANTE DE 

CASO SUSPEITO  

DE COVID-19 

 

A Portaria Conjunta n. 20/2020, dos Ministérios da Economia e da Saúde orienta que os CONTATANTES de 

CASOS SUSPEITOS devem ser informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à empresa o surgi-

mento de qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença.  

Porém, tanto o Ministério Público do Trabalho, quanto a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores 

orientam para que seja adotado o mesmo procedimento dos casos de CONTATANTE de CASOS CONFIRMA-

DOS: afastamento do serviço IMEDIATAMENTE, por ATÉ 14 (quatorze) dias. 

Estes dias de afastamento serão pagos pelo empregador (conforme artigo 6.º, § 1.º, alínea “f”, da Lei n. 

605/1949; artigo 60, § 3.º, da Lei n. 8.213/1991; e artigo 3.º, incisos I e III, alínea “e”, § 3.º, da Lei n. 

13.979/2020). 
NOTA: Em 27 de maio de 2020 a Organização Mundial da Saúde revisou suas orientações iniciais e passou a reco-

mendar o retorno ao trabalho considerando as seguintes situações: 

- Para pacientes sintomáticos: 10 (dez) dias após o início dos sintomas, mais, no mínimo, 3 dias adicionais sem sin-

tomas (inclusive sem febre e sem sintomas respiratórios) 

- Para casos assintomáticos: 10 (dez) dias após o teste positivo para COVID-19. 

Estas orientações têm sido seguidas pela Associação Paulista de Medicina do Trabalho. 

 

RETORNO AO  

TRABALHO DE 

CONTATANTE DE 

CASO SUSPEITO  

DE COVID-19 

 

Considerando o exposto acima, o CONTATANTE de casos suspeito de COVID-19 poderá retornar ao trabalho 

antes do término dos quatorze dias de afastamento: 

- se o exame laboratorial do trabalhador der negativo (não era COVID-19); 

- se o seu exame laboratorial der negativo (você não foi contaminado pelo novo coronavírus); 

- se você estiver sem sintomas por mais de 72 (setenta e duas) horas. 

O Ministério Público do Trabalho recomenda a volta ao trabalho apenas após exame laboratorial negativo. 
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SE VOCÊ TEVE CONTATO COM ALGUÉM QUE SEJA CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

 

 

CONTATANTE  

DE CASO  

CONFIRMADO  

DE COVID-19 

 

O CONTATANTE de caso confirmado de COVID-19 deve ser afastado do serviço IMEDIATAMENTE. 

 

O período de afastamento do CONTATANTE de caso confirmado da COVID-19 deve ser contado a partir do 

último dia de contato entre o CONTATANTE e o caso confirmado. 

 

RETORNO AO  

TRABALHO DE 

CONTATANTE  

DE CASO  

CONFIRMADO  

DE COVID-19 

 

O CONTATANTE de casos confirmado de COVID-19 poderá retornar ao trabalho antes do término dos quatorze 

dias de afastamento: 

- se o seu exame laboratorial der negativo (você não foi contaminado pelo novo coronavírus); 

- se você estiver sem sintomas por mais de 72 (setenta e duas) horas. 

O Ministério Público do Trabalho recomenda a volta ao trabalho apenas após exame laboratorial negativo. 

 

 

COMO FICA A SITUAÇÃO DE SEUS FAMILIARES E PESSOAS QUE MORAM NA SUA RESIDÊNCIA? 

 

 

TODAS AS PESSOAS 

QUE MORAM NA 

SUA RESIDÊNCIA 

DEVEM FICAR EM 

ISOLAMENTO 

 

As medidas de isolamento que forem determinadas para você serão também aplicadas a todas as pessoas que 

residam no mesmo endereço. 

Para isso, se você for um caso SUSPEITO ou CONFIRMADO de Covid-19, você deverá informar ao médico o 

nome completo de todas as pessoas que moram na sua residência. 

Nos termos do artigo 3.º, parágrafo 1.º, da Portaria n. 454/2020, do Ministério da Saúde, as ausências ao trabalho 

das pessoas informadas no Atestado Médico serão consideradas como justificadas. 

 

 

RETORNO AO  

TRABALHO  

 

Os procedimentos para o retorno ao trabalho de familiares e pessoas que moram no mesmo endereço são os mesmos 

para CONTATANTES, casos SUSPEITOS e casos CONFIRMADOS, conforme visto acima. 
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SE VOCÊ ESTÁ COM COVID-19 E NÃO PODE FICAR NA SUA CASA 

 

 

RECOMENDAÇÃO 

DO MPT: 

A EMPRESA DEVE 

FORNECER 

ABRIGO 

 

A Nota Técnica GT Covid-19 n. 19/2020, do Ministério Público do Trabalho, RECOMENDA que as empresas 

forneçam abrigo aos trabalhadores que contraíram Covid-19 e não possam ficar em isolamento em sua própria 

residência (para não contaminar os demais moradores). 

 

 

 

 

EM QUALQUER SITUAÇÃO, PROCURE O SINDICATO 

 

 

MAIS  

INFORMAÇÕES  

NO SINDICATO 

 

Para quaisquer informações adicionais, PROCURE O SINDICATO: 

 

e-mail: sinthoresca@gmail.com.br          telefone: 19 3824-3367          whatsapp: 11 95768-8117 
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FONTES 

 

 

Estas orientações foram elaboradas com base nos seguintes dispositivos legais e documentos: 

- Constituição da República Federativa do Brasil. 

- Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. 

- Lei n. 605/1949. 

- Lei n. 8.213/1991. 

- Lei n. 13.979/2020. 

- Portaria Conjunta n. 20/2020, do Ministério da Economia e Ministério da Saúde. 

- Portaria n. 454/2020, do Ministério da Saúde. 

- Portaria MTb n. 3.214/1978, NR-7. 

- Nota Técnica SEI n. 56376, 11 de dezembro de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. 

- Protocolo de Detecção e Atendimento de Casos Suspeitos da Covid-19 em Portos, Aeroportos e Fronteiras”, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária-ANVISA. 

- Manejo Clínico da Covid-19. Orientação Provisória, 27 de maio de 2020, da Organização Mundial da Saúde. 

- Coronavirus disease 2019 (Covid-19): Social distance. Centers for Disease Control and Prevention-CDC (Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos). 

- Nota Técnica da Coordenadoria de Defesa de Meio Ambiente de Trabalho e do Projeto Nacional de Adequação das Condições de Trabalho em 

Frigoríficos sobre a Portaria Conjunta n. 19/2020, de 23 de junho de 2020, do Ministério Público do Trabalho. 

- Nota Técnica GT Covid-19 n. 19/2020, de 20 de outubro de 2020, do Ministério Público do Trabalho, 

- Nota Técnica Conjunta n. 2/2020, da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores. 

 

 
 

 

            Águas de Lindoia, 11 de janeiro de 2020. 


