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Pensando na saúde e no bem-estar único de todos os integrantes da
cadeia suinícola, a equipe técnica da ABCS elaborou mais um
material a ﬁm de auxiliar os colaboradores na adoção de práticas que
visam proteger e evitar a disseminação do novo Coronavírus
(COVID-19).
O SARS-CoV2 é um vírus respiratório que infecta, principalmente, o
trato superior, nariz e garganta, onde tende a ser altamente
contagioso, ou o trato respiratório inferior, traqueia e pulmões, onde
se espalha com menor facilidade, mas de maneira mais mortal.
(DE TROI, 2020).
A alta patogenicidade desse vírus se dá pela sua facilidade de
contágio, pois para adentrar as células, dependem de proteínas de
superfície encontradas em células da mucosa do trato respiratório,
entre outras encontradas no organismo, o que lhes conferem uma
infectividade muito alta (XU et al., 2020).

Charli Ludtke
Diretora Técnica da ABCS

ENTENDENDO

A DOENÇA

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a COVID-19 se espalha de maneira semelhante à gripe
comum. Quando uma pessoa contaminada com a doença exala e libera as gotículas infectadas ao tossir
ou espirrar, essas gotículas se depositam em superfícies e objetos próximos, permanecendo por um
longo período de tempo. A contaminação irá ocorrer quando outras pessoas são expostas diretamente
a essas gotículas, ou quando tocam essas superfícies ou objetos contaminados e, no mesmo instante,
levam as mãos aos olhos, boca ou nariz.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO

O período médio de incubação, que corresponde ao tempo entre a
infecção pelo vírus e o início dos sintomas da doença, pode variar de 2 a 14
dias, geralmente ficando em torno de 5 dias.

PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE
A transmissibilidade dos pacientes infectados pelo novo Coronavírus
(COVID-19) é em média de 7 dias após o início dos sintomas. No
entanto, dados preliminares sugerem que a transmissão possa
ocorrer, mesmo sem o aparecimento dos sinais clínicos da doença.

PRINCIPAIS VIAS DE
TRANSMISSÃO

ORIENTAÇÕES PARA GRANJAS
E SEUS COLABORADORES
Utilize máscaras
independente de
apresentar sintomas
ou não, pois também
é um meio de
prevenção para você
e os demais
colaboradores

Escalone pausas para
café e almoço em
pequenos grupos. O
ambiente frequentado
deve ser higienizado
com frequência,
principalmente as
superfícies de maior
contato

Evite
levar as mãos
ao rosto

Se for tossir ou
espirrar tape o
nariz e a boca com
o braço ou com
lenço de papel que
deverá ser colocado
imediatamente no
lixo

x
Evite aperto
de mãos e
mantenha
distância de,
no mínimo, 1
metro das
outras
pessoas

Exercer com frequência a higienização das mãos com álcool em gel ou água e
sabão;
Escalonar o quadro de funcionários utilizando-se um maior número de turnos,
e sempre que possível evitar intervalos. É uma boa medida disponibilizar os
alimentos para levar, e assim reduzir o risco de contágio e manter o
funcionamento dentro da granja;
Executar revezamento de horários entre as equipes, os grupos devem ser
organizados de tal forma que não haja contato entre eles;
Busque evitar os encontros de equipes e turnos (aglomerações);
Planeje manter o menor ﬂuxo de caminhões e evite visitas desnecessárias nas
instalações;
Colaboradores que compõem o grupo de risco (idade avançada, presença de
coinfecções, portadores de doenças crônicas como a diabetes, a hipertensão
e a asma) são os mais suscetíveis a complicações do novo Coronavírus;
Deve-se fazer o monitoramento diário das equipes com um proﬁssional
responsável (ex. enfermeira), orientar as equipes, avaliar os sinais clínicos e a
temperatura corporal (termômetro infravermelho). Havendo qualquer sinal
clínico suspeito, o colaborador deve ser afastado.

TRABALHANDO
COM ANIMAIS
Toda granja deve possuir um plano
de biosseguridade e de
contingência para situações de
emergências.

Os locais de trabalho
compartilhados por todos devem
ser higienizados com maior
frequência, e disponibilizados
desinfetantes, mascaras, roupas,
evitando aglomerações e reduzindo
as visitas externas.

Até o momento não há nenhum relato
comprovado de transmissão do
Coronavírus (COVID-19) dos suínos para
pessoas, assim como pela ingestão de
produtos de origem animal.

Os produtores e colaboradores da
granja devem lavar e desinfetar
regularmente as mãos, usar
máscaras, trocar de roupas
obrigatoriamente ao entrar e sair da
granja, reduzir o contato social e
evitar levar as mãos ao rosto.

Delimitar o espaço de trabalho na hora de
conduzir os animais entre áreas.
Antes e depois de manejar os
animais, redobre os cuidados
com a higiene pessoal,
incluindo troca de roupas,
lavagens frequentes das
mãos e o uso de máscaras

Determinar até onde o funcionário que maneja o
animal pode chegar para que não tenha contato
com o funcionário que recebe os animais;
Estabelecer prioridades entre as tarefas que
devem ser realizadas diariamente, tais como
limpeza, arraçoamento dos animais e a
manutenção dos equipamentos.
Excluir do planejamento diário qualquer que
seja a atividade considerada não essencial para,
assim, reduzir a circulação de pessoal;
Consultar o Médico Veterinário responsável na
granja para, se necessário, alternar os horários de
vacinação do rebanho ou via de administração
dos medicamentos e, assim, restringir a
circulação de colaboradores, ou o acesso de
equipes de vacinação na granja;

VISITANTES E DEMAIS
PROFISSIONAIS DE GRANJAS

Restringir o acesso de visitantes ou equipes que prestam
atividades não essenciais para o funcionamento da
granja;
Criar políticas para acesso de equipes contratadas (por
exemplo, vacinação e carregamento), avaliando se
devem continuar a ser contratado pessoal de fora ou se
as tarefas podem ser executadas pelo pessoal da granja;
Reagendar, sempre que possível, as visitas de auditores e
outros visitantes na granja. Remarcar essas visitações para
um momento posterior às medidas de prevenção da
doença.

TRANSPORTE
DE CARGAS E
INSUMOS
Definir rotas específicas para a entrada e saída
dos caminhões na fábrica de ração, granjas e
administrativo;
Evitar o contato do pessoal da transportadora
com os colaboradores da granja. Busque dispor
de receptores para que notas de entregas e
demais documentações sejam depositadas;
Os caminhões devem ser de uso exclusivo para
a sua finalidade de entregar insumos (ração,
remédios, entre outros produtos) nas granjas.

Promover a fumigação em
todo material que for
introduzido na granja,
como um processo
complementar a um
programa de limpeza e
desinfecção.

DESLOCAMENTO
POR TRANSPORTE
COLETIVO

EVITE CONTATO DIRETO

Busque evitar o contato direto com as superfícies dentro do veículo, tais como as alças
laterais de bancos e corrimãos;

EVITE AGLOMERAÇÕES

Evite aglomerações no transporte coletivo, vá em horários alternados;

MANTENHA AS JANELAS ABERTAS

Mantenha o interior do transporte bem ventilado e arejado, com as janelas
abertas para facilitar a renovação e circulação do ar;

MANTENHA DISTÂNCIA

Busque, sempre que possível, manter uma distância segura de, no mínimo, 1 metro
de cada pessoa que estiver ao seu lado. Procure alternar assentos (vazios e ocupados);

UTILIZE MÁSCARAS

Durante a viagem, use máscara para a sua proteção e também dos demais a sua
volta, pois a transmissão da COVID-19 pode acontecer através de pequenas gotículas
de saliva liberadas por uma pessoa contaminada quando ela tosse, espirra ou fala
perto de você, e a máscara é a melhor forma de prevenção.

MANTENHA DISTÂNCIA

Quando chegar em casa, não visite vizinhos, amigos ou parentes, para não se expor
a riscos desnecessários. Ficar em casa nesse momento é essencial.

Caso apresente qualquer um dos sinais clínicos, tais como febre, tosse, coriza, dor de
garganta, dificuldade para respirar, comunique imediatamente o responsável pela
unidade produtiva. Permaneça em casa e siga as orientações do Ministério da Saúde.

ORIENTAÇÕES
PARA AS EMPRESAS E DEMAIS

AGROINDÚSTRIAS QUE REALIZAM O
TRANSPORTE DOS COLABORADORES

Busque aumentar o número de veículos e reduzir
o número de colaboradores, evitando que as
pessoas fiquem em pé e se aglomerem. E
sempre que possível, realize o transporte em
veículos menores para que todos tenham uma
distância segura;

Evite aglomerações das equipes, exerça
o rodízio de horários de forma a
promover desencontros dos grupos de
colaboradores, evitando o transporte de
um grande número de pessoas.
Incentive um maior número de turnos e
menor
número
de
funcionários,
mantendo somente as atividades e
movimentações essenciais;
Mantenha as janelas do veículo abertas
para maior circulação do ar no interior;

Mantenha o ar-condicionado do transporte em modo de ventilação, buscando
a troca do ar. Alguns veículos possuem janelas travadas, busque por opções
que possam se ajustar à situação, sempre que possível;

ORIENTAÇÕES
PARA AS EMPRESAS E DEMAIS

AGROINDÚSTRIAS QUE REALIZAM O
TRANSPORTE DOS COLABORADORES

Disponibilize álcool em gel, ou
desinfetante similar, durante a
viagem;

A limpeza e a desinfecção
ão constante do veículo
v
(interior e exterior) é essencial para a promoção
da saúde dos colaboradores;
Exerça a limpeza e a desinfecção constante do
veículo, pois o vírus pode permanecer nas
superfícies durante dias. Busque, utilizar os
desinfetantes viricidas nas áreas de maior
contato dentro do veículo, tais como portas,
alças laterais e corrimãos, bem como do
volante, painel e do câmbio.
Há vários
desinfetantes comercializados no mercado,
procure o que mais atenda às necessidades da
sua rotina de transporte (virkon a 0,5%compostos de peroxigênio; amônia quaternária
a 0,5%; hipoclorito de sódio a 0,1%; etanol a 62%
e 71%; peroximonosulfato de potássio - peróxido
de hidrogênio, e outros);
A higienização no transporte coletivo deve estar
focada na desinfecção de superfícies e áreas de
maior contato e que são mais comuns ao toque;

Evite falar com o motorista, pois ele fica exposto ao grande fluxo de pessoas. A utilização da porta
traseira do veículo pode substituir temporariamente o acesso à porta da frente, para proteger os
motoristas que não possuem cabines separadas.

Siga as medidas de prevenção e redução do risco de contágio do Coronavírus (COVID19), no transporte
coletivo conforme publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
As unidades de produção devem seguir as orientações do Ministério da Saúde e das demais
autoridades competentes. Esteja sempre atento aos sinais da doença, fazendo o possível para se
proteger e evitar a propagação da mesma.

ANEXO 1

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA REDUZIR O RISCO DE
CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA UNIDADE DE PRODUÇÃO
Unidade de Produção:

CNPJ/CPF:

Proprietário:
Endereço:

Telefone:

Proﬁssional designado para repassar as orientações:

A unidade de produção suinícola, por meio do seu Responsável Técnico retro iden�ﬁcado,
declara, para os devidos ﬁns e efeitos legais, que realizou o atendimento aos requisitos para
mi�gação dos riscos de infecção provocados pelo novo Coronavírus (COVID-19), por meio da
adoção do programa para conscien�zação, capacitação e responsabilidade de nossos colaboradores, em conformidade com as orientações vigentes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Dessa forma, para a correta execução do programa, foram prestadas as ações no ambiente de
trabalho para atender os requisitos abaixo relacionados:
o Desenvolvimento de material para conscien�zação dos colaboradores;
o Realização dos treinamentos e/ou instruções individuais para capacitar os colaboradores
quanto a mudança de hábitos para evitar o contágio e disseminação da doença;
o Monitoramento diário da temperatura corporal dos colaboradores e de sinais suspeitos
da doença, com afastamento de possíveis casos;
o Fornecimento de equipamentos para proteção individual (EPI) necessários, tais como
máscaras, roupas, calçados, desinfetantes e produtos para lavagem e desinfecção das
mãos;
o Adoção de medidas no ambiente de trabalho, como evitar aglomerações, reuniões,
manter distanciamento (mínimo 1 metro), redução de visitas externas, manutenção das
a�vidades mínimas, aplicação dos cuidados referentes a refeitórios, horários de refeição
e descanso, desinfecção das áreas em comuns (ves�ário, refeitório, corredores,
banheiros e outros).
o Redução do número de pessoas por turno, evitando encontro e aglomerações dos
grupos;

ANEXO 1
Dessa forma, os colaboradores que aqui assinam, assumem a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, estando ciente da responsabilidade individual e cole�va para
manter o status de saúde no ambiente laboral.

NOME DO COLABORADOR

DATA

ASSINATURA

Assumimos a responsabilidades pela veracidade das informações aqui prestadas, e estamos
cientes de que, a qualquer momento, poderemos ser auditados pela autoridade competente.
Local________ de _________ de ________.

Carimbo de
iden�ﬁcação da
empresa

Iden�ﬁcação e assinatura do
proprietário da unidade de produção

Iden�ﬁcação e assinatura do proﬁssional
designado para repassar as orientações

Nome completo:____________________________________________

Nome completo:____________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

CPF:_________________Iden�ﬁcação pessoal:____________________

CPF:_________________Iden�ﬁcação pessoal:____________________

_________________________________________________
Assinatura

_________________________________________________
Assinatura

Nome completo:____________________________________________

Nome completo:____________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

CPF:_________________Iden�ﬁcação pessoal:____________________

CPF:_________________Iden�ﬁcação pessoal:____________________

_________________________________________________
Assinatura

_________________________________________________
Assinatura

Nome completo:____________________________________________
__________________________________________________________
CPF:_________________Iden�ﬁcação pessoal:____________________
_________________________________________________
Assinatura

Nome completo:____________________________________________
__________________________________________________________
CPF:_________________Iden�ﬁcação pessoal:____________________
_________________________________________________
Assinatura

ANEXO 2

CHECKLIST DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA
REDUZIR O RISCO DE CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS
(COVID-19) NA UNIDADE DE PRODUÇÃO

ACESSE A PLANILHA COMPLETA:
CLIQUE AQUI
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