
O álcool gel é 
indispensável para a 
higienização das mãos e 
superfícies?

O álcool gel é eficaz para a 
assepsia de mãos e superfícies, 
porém não é insubstituível. O 
mais importante é lavar bem as 
mãos com água e sabão e, nas 
superfícies pode-se usar água 
sanitária diluída, que é a base de 
hipoclorito de sódio (Qboa ou 
produto similar). O hipoclorito de 
sódio 12% para higienização de 
ambientes e superfícies deve ser 
diluído em água, na proporção 
de 200ml de para 5 litros de 
água. 

Preciso me preocupar com os materiais que 
entram na granja como fonte de infecção ao 
COVID-19?

A principal fonte de contágio do coronavírus (COVID-19) é 
de pessoa para pessoa. O vírus não permanece por muito 
tempo viável em materiais e no ambiente, mas é sempre 
recomendável, não só pensando em Coronavírus (COVID 19), 
mas em outras doenças que o material que entra na 
granja seja submetido a fumigação ou desinfecção (ao 
menos a embalagem externa que é manipulada). 
Também sempre que se manipular materiais que venham 
de fora, lavar mãos e braços e, se possível, trocar de 
roupa e até tomar banho.

Tenho vários prestadores de 
serviço que entram 
regularmente na granja. Devo 
suspender estes serviços?

Dentro do possível, é preciso reduzir 
o risco de contágio e, neste sentido, 
deve-se suspender todo o acesso de 
terceiros que for possível, até que as 
autoridades sanitárias liberem as 
restrições. Há serviços terceirizados 
que são indispensáveis, seja porque 
podem resultar na descontinuidade 
relevante da produção ou mesmo 
colocar em risco a segurança dos 
colaboradores e animais. Cada granja 
deve definir quais são estes serviços 
indispensáveis e, acima de tudo, no 
caso de acesso de terceiros, exigir 
que se cumpra as medidas de distan-
ciamento e higiene pessoal, já ampla-
mente difundidas. 

Como devo orientar e proceder com meus 
colaboradores quanto a possibilidade de algum 
deles apresentar-se doente?

Primeiramente é preciso evitar pânico. Quem estiver com febre 
ou qualquer sintoma respiratório parecendo um resfriado ou 
gripe não deve trabalhar, devendo seguir as recomendações 
quanto ao repouso e isolamento em casa e, no caso de agrava-
mento do quadro clínico, seguir as orientações do Ministério da 
Saúde (MS), quanto ao suporte ambulatorial/hospitalar.

Existe risco de transmissão 
do Covid-19 das pessoas 
para os suínos e vice-versa?

Não existe. Os cuidados devem ser 
no sentido de evitar o contato e o 
contágio entre pessoas, seja de 
fora ou de dentro do sistema de 
produção.
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Devo alterar as rotinas da minha granja como forma de prevenção da 
Covid-19?

Para que não se comprometa o andamento do processo produtivo todos os mane-
jos devem ser mantidos, porém cabe analisar em cada caso o que pode ser feito 
para reduzir um eventual contágio entre os colaboradores. Além do banho e troca 
de roupa para adentrar na granja, a higienização frequente das mãos é recomendá-
vel em cada setor e, em especial, quando for acessar a cantina. Nos manejos, procu-
rar manter a distância mínima de 1,5 metro entre os colegas e não ter contato físico 
algum entre eles. O uso de EPIs 
recomendados em cada setor 
deve continuar normalmente. Em 
locais de maior aglomeração, 
como vestiários e cantina, deve 
ser feita escala de acesso, 
reduzindo para grupos pequenos 
de uso.
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Quais os cuidados com os utensílios que são usados 
por várias pessoas na granja?

Há utensílios e materiais que são de uso pessoal e não devem 
ser compartilhados, como EPIs, toalhas de banho, chinelos e 
botas. Ferramentas e instrumentos como rodos, vassouras, 
enxadas, seringas de aplicação de vacinas, conchas de ração e 
outros de uso comum, devem ser higienizados antes de passar 
de um colaborador para outro. Esta higienização pode ser feita 
com água e sabão e/ou álcool (acima de 60%) ou com solução 
de água sanitária. 

Especial atenção deve ser dada aos banheiros, vestiários, escri-
tório e cantina, cujo compartilhamento de instalações e utensí-
lios é frequente. Toalhas de rosto e mãos devem ser preferente-
mente descartáveis ou individuais. Os vasos sanitários têm que 
ser higienizados várias vezes ao dia com água sanitária e a 
descarga deve ser dada com a tampa do vaso fechada. Na 
cantina, os talheres devem ser de uso individual e todos devem 
lavar as mãos com água e sabão (se possível passar álcool gel 
depois) antes de tocar em qualquer superfície ou utensílio da 
cantina.

Quais cuidados tenho que ter 
com os uniformes dos 
colaboradores?

Os uniformes, assim como os EPIs 
são de uso pessoal, não compartilhá-
vel. Porém, no caso dos uniformes e 
toalhas de banho a lavação com 
sabão e água é suficiente para elimi-
nar qualquer eventual contaminação 
do Coronavírus (COVID-19), ou seja, 
depois de lavados, uniformes e 
toalhas, podem ser usados por outra 
pessoa. A troca frequente do unifor-
me ao longo da semana é uma 
medida higiênica importante não 
somente para esta doença, como 
para a biosseguridade geral da 
granja. As roupas usadas pelos cola-
boradores fora da granja devem ser 
deixadas na área suja da barreira sani-
tária (antes dos chuveiros), afastadas 
umas das outras por distância de pelo 
menos 50 cm ou em armários/esca-
ninhos identificados e individuais.
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