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Informativo sobre o afastamento pelo COVID-19 

Com a chegada da pandemia do COVID-19 ao Brasil, surgem questões práticas relevantes 

sobre os direitos e deveres de empregados e empregadores neste contexto. Uma das questões 

ainda sem resposta é a possibilidade de afastamento de empregados com suspeita ou 

contaminados pelo Coronavírus, e pela Previdência Social – (INSS). 

A decisão de enviar o paciente para casa deve ser tomada em consulta com a equipe 

assistencial e os departamentos de saúde pública locais ou estaduais. Se receber alta para retorno 

ao trabalho  o colaborador deverá repetir o exame após 14 dias se o IgG der negativo ele continua 

com risco de contaminar até que o IgG der positivo. Precauções com base na transmissão ainda 

são necessárias e o paciente não poderá voltar a trabalhar. As decisões sobre o retorno ao trabalho 

para colaboradores  com COVID19 confirmado ou suspeito devem ser tomadas no contexto das 
circunstâncias clinicas e de resultados de exames.  

O tempo médio para a recuperação de uma pessoa com Coronavírus, sem complicações, 

e de média de 14 dias mediante a avaliação clinica e de laboratório. onde consta as taxas que 

medem a quantidade de dois anticorpos (o IgG e o IgM) que o organismo produz quando entra 

em contato com o vírus. 

IgM positivo e o IgG negativo – Indica infecção recente, o paciente deverá ser afastado 
imediatamente e encaminhado para unidade de saúde o mais breve possível. 

IgM negativo e o IgG positivo – Indica que o paciente já teve a doença há muito tempo, curou-

se e hoje encontra-se imunizada, sem risco de contrair novamente.  

IgM e o IgG negativo – Sugere que o pacinete não esta doente e não tem imunidade contra a 

infecção, podendo contrai-la caso seja exposto 

O isolamento deve ser orientado e encaminhado por médicos e agentes de saúde após 

leitura e avaliação clinica. A decisão de enviar o paciente para casa deve ser tomada em consulta 

com a equipe assistencial e os departamentos de saúde pública locais ou estaduais. Deve incluir 

considerações sobre a adequação da residência e a capacidade do paciente de seguir as 

recomendações de isolamento da residência.  

Para definir a duração do isolamento na residência, deverá ser adotada estratégia baseada 

em teste, a partir de 14º dia do início dos sintomas. Após o 16º dia repetir o exame, aguardar mas 

07 dias e repetir o exame novamente, mediante resultado de exame do IgG positivo encaminhar 

o colaborador para o exame de retorno médico.  

Período superior ao 16º dia o colaborador deverá ser encaminhado com atestados médicos 

para afastamento pela previdência Social. Embora não seja a regra geral, havendo complicações, 

ou permanência comprovada por laudo médico do risco de contaminar outras pessoas, o 

afastamento pode passar de 15 dias, cumprindo o requisito do período mínimo para concessão do 

benefício. 
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