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A Omint elaborou este guia - sujeito à atualização contínua – com 
a proposta de criar um importante material informativo, baseado 
em recomendações dos principais órgãos governamentais e 
reguladores, como a OMS, o Ministério da Saúde, a Anvisa e 
outros. Para mais informações sobre as referências, consulte a 
seção de fontes ao final do documento.

Entendemos que cada empresa vive o momento com suas 
particularidades e, por isso, é importante que você esteja atento 
às orientações de distanciamento social determinadas pelas 
autoridades de sua região. Nossa intenção é que as informações 
aqui contidas sirvam como orientações frente aos reflexos que 
a pandemia de Covid-19 terá em seu ambiente de trabalho.

O QUE VOCÊ PRECISA LER
Com foco no que é essencial, selecionamos o conteúdo mais 
importante do guia nesse roteiro para uma leitura dinâmica.

Sobre o guia

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

USO DE MÁSCARAS

COMO IR AO TRABALHO

MANEJO E CONSUMO DE ALIMENTOS

1
2
3
4

Uso de máscara no transporte público, higienização frequente 
das mãos com álcool em gel durante o translado e higiene das 
mãos assim que chegar ao trabalho. (página 12)

Informações para evitar contaminação e transmissão do 
coronavírus em alimentos por meio do manejo e consumo 
adequados. (página 14)

Como manusear, utilizar e higienizar corretamente as 
máscaras de proteção. (página 8)

Boas práticas de higienização das mãos para evitar a 
transmissão e o contágio pelo coronavírus. (página 11)
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Para mais informações sobre o novo 
coronavírus, confira a página especial da 

Omint com conteúdos exclusivos para você: 
www.omint.com.br/coronavirus

http://www.omint.com.br/coronavirus


ESTOU PRONTO PARA RETORNAR
AO TRABALHO?

 
Nesse momento de flexibilidade da quarentena em diversas 
localidades, muitas pessoas ficam empolgadas com a 
possibilidade de tomar aquele cafezinho na copa com os 
colegas e, claro, sair das telas de videoconferência e voltar a 
falar pessoalmente com todos. 

No entanto, alguns pontos de atenção devem ser observados 
antes de considerar o expediente presencial. É importante fazer 
a seguinte autoavaliação:

• tive contato com alguma pessoa com caso provável ou 
confirmado de Covid-19?

•  estou com sintomas como febre, tosse, dor de cabeça, dor 
no corpo e/ou de garganta?
 
Se a resposta for “sim” para ambos ou um dos itens acima, fale 
com seu gestor para rever seu protocolo de retorno ao trabalho 
e busque orientação médica.

 

CONTATO PRÓXIMO: ATENÇÃO AO
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

A distância de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros... O conceito 
de “contato próximo” nas matérias da imprensa, em discussões 
entre pessoas e até em conversas técnicas parece relativo, não 
é mesmo? 

Porém, considerando o risco de transmissibilidade do novo 
coronavírus, é importante seguir o critério estabelecido pelo 
Ministério da Saúde: manter distância de 2 metros de uma 
pessoa.

Justamente por conta da grande possibilidade de contágio 
pelo novo coronavírus no relacionamento interpessoal estando 
em uma distância menor ou igual a 2 metros, recomenda-se o 
uso de máscaras de tecido em qualquer situação.
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Clientes dos planos médicos Omint contam com orientação 

médica por videoconferência pelo Dr. Omint Digital 

disponível pelo App Minha Omint ou na área de serviços 

para clientes do www.omint.com.br. Ou ainda por meio de 

orientações médicas por telefone pelo 0800 726 4001.

http://www.omint.com.br
http://https://www.omint.com.br/
https://www.omint.com.br/


IMPORTÂNCIA DO USO DE MÁSCARAS 
DE TECIDO NO DIA A DIA 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu 
uma série de medidas com o intuito de diminuir a transmissão 
do novo coronavírus. Entre elas, está o uso de máscaras, prática 
também recomendada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e que abordamos a seguir.

O novo coronavírus pode ser transmitido de 2 formas:

1) pela inalação de partículas virais suspensas em gotículas 
de saliva no ar após um indivíduo infectado tossir, espirrar ou 
falar;

2) pela inoculação de partículas virais diretamente na mucosa 
da boca, do nariz ou dos olhos, por meio de contato de nossas 
mãos contaminadas com essas partículas depositadas em 
superfícies contaminadas.

Com isso, as máscaras ajudam no controle da disseminação 
do vírus de 2 maneiras:

1) funcionam como barreira, minimizando a eliminação 
de partículas virais pelos indivíduos infectados no ar e no 
ambiente;

2) filtram parcialmente o ar inalado pelo indivíduo sadio, 
minimizando a chance da entrada de partículas virais 
suspensas no ar diretamente para as vias aéreas e os pulmões.

No entanto, para que a máscara realmente seja eficiente e 
proteja os outros das suas gotículas e proteja você das 
gotículas emitidas por outras pessoas, alguns pontos devem 
ser levados em consideração:

a) o efeito protetor das máscaras depende do seu uso e 
manuseio corretos. Deve-se garantir que esteja bem ajustada 
ao rosto, evitando “vazamento” de ar, sempre cobrindo boca 
e nariz;

b) a máscara deve ser feita nas medidas corretas, devendo 
cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas 
laterais;

c) deve-se ter sempre o cuidado de colocar e retirar as 
máscaras pelo elástico, evitando-se tocar a parte da frente. 
Caso seja necessário tocar o rosto durante o seu uso (para 
ajeitar os óculos ou a própria máscara), deve-se sempre 
higienizar as mãos antes e após, evitando tocar o rosto com  
as mãos contaminadas;
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d) as máscaras de pano devem ser trocadas se ficarem úmidas, 
pois perdem sua efetividade. Nesse caso, deve-se higienizar 
as mãos, retirar a máscara úmida pelo elástico, acondicioná-la 
em saco plástico e colocar nova máscara seca também pelo 
elástico;

e) as máscaras usadas podem ser lavadas, colocando-as de 
molho em solução de água e sabão com água sanitária, e 
procedendo à limpeza normal que pode ser feita, inclusive, 
na máquina de lavar roupa;

f) caso seja necessário retirar a máscara para comer ou beber, 
ela deve ser retirada pelo elástico após a higienização das 
mãos. O ideal é que ela seja acondicionada em saquinho de 
papel para impedir que fique úmida. Antes de recolocá-la, 
higienize novamente as mãos. 

As máscaras faciais de uso não profissional podem ser 
produzidas em casa, adquiridas no comércio ou diretamente 
com artesãos. Mais informações sobre cuidados com a 
máscara, tecidos a serem utilizados e gramaturas, confira as 
referências da Anvisa e da Organização Mundial da Saúde ao 
final do documento, na seção Fontes.
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A Anvisa recomenda que cada pessoa tenha por volta de 5 (cinco) 
máscaras de uso individual. 



Confira o nível de eficácia de cada tipo de máscara na 
proteção e emissão de aerossóis, que são as menores 
partículas que emitimos ao falar, espirrar ou tossir.

Máscara N95

Máscara cirúrgica (Sky/Embramac)

Filtro de papel Melitta

Malha 100% algodão (3 camadas)

Malha 100% algodão (2 camadas)

Tricoline 97% algodão (2 camadas)

Pano multiúso - Scotch-Brite (3 camadas)

Malha 100% algodão (1 camada)

Tricoline 97% algodão (1 camada)

TNT gramatura 40 (3 camadas)

Pano multiúso Scotch-Brite (2 camadas)

Pano multiúso Scotch-Brite (1 camada)

TNT gramatura 40 (2 camadas)

Máscara de confeiteiro

TNT gramatura 40 (1 camada)

MUITO ALTO

ALTO

MODERADO

BAIXO

MUITO BAIXO

Fonte: Instituto de Física - Universidade Federal de Uberlândia
Método: Imagem e Espectroscopia Óptica
Responsáveis: Prof. Maurício/Prof. Adriano
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USAR A MÁSCARA
Erros e acertos ao

Não deixe o 
nariz descoberto.

Não deixe o 
queixo exposto.

Não cubra só
as narinas.

Não puxe a máscara 
para o queixo.

Não use máscara
larga, com vãos
nas laterais.

Nunca encoste na
superfície da
máscara. 

Ajuste-a para 
cobrir nariz, boca e 
queixo, sem espaços.

Ao colocar e ao 
tirar a máscara, toque 
apenas nos elásticos.

Não coloque a 
máscara em cima
da mesa.
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COMO LIMPAR E HIGIENIZAR
SUA MÁSCARA DE TECIDO

 
Ao contrário das máscaras descartáveis, as máscaras de 
tecido podem ser lavadas e reutilizadas regularmente, porém 
é recomendado evitar mais que 30 lavagens.

A. Deixe-a de molho em uma solução de água, sabão e água 
sanitária – ou outro desinfetante equivalente - de 20 a 30 
minutos.

B. Enxague-a bem em água corrente para remover qualquer 
resíduo de desinfetante. Em seguida, lave-a como habitual. 
Pode ser na máquina e com as demais roupas.

C. Evite torcer a máscara com força e deixe-a secar.

D. Passe-a com ferro quente.  

E. Garanta que a máscara não apresente danos (menos ajuste, 
deformação, desgaste etc.) ou você precisará substituí-la.

F. Guarde-a em um recipiente fechado.  
 
* Para preparar uma solução de água sanitária (2,5%) com água, por exemplo, 
você pode diluir de 2 colheres (sopa) de água sanitária em 1 litro de água.  

Caso você utilize a máquina de lavar, programe o ciclo completo 
de lavagem (lavagem, enxágue, secagem) de pelo menos 30 
minutos com uma temperatura de 60°C.

9



Descarte
DA MÁSCARA DE TECIDO

É importante que você descarte a máscara de tecido ao 
observar perda de elasticidade das hastes de fixação ou 
deformidades no tecido que prejudiquem a sua eficiência.

As máscaras de TNT não podem ser lavadas, devendo ser 
descartadas após o uso. Para removê-la, manuseie o elástico 
ao redor das orelhas, não toque a parte frontal da máscara 
e jogue-a fora imediatamente em um saco de papel, plástico 
fechado ou em uma lixeira.

Fique atento para não tocar no rosto ou em superfícies até  
que tenha higienizado as mãos com água e sabão ou com 
preparação alcoólica para higienização das mãos.
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PASSO 1 - Se for realizar a higienização com álcool, aplique quantidade 

suficiente para que seja possível cobrir toda a superfície das 2 mãos, 

garantindo que elas estejam úmidas até o final do passo a passo.

Caso a higienização seja feita com água e sabão, umedeça as mãos com água 

e aplique na palma da mão o sabonete líquido em quantidade suficiente 

para cobrir toda a superfície das mãos.
 
PASSO 2 - Esfregue a palma das mãos entre si.
 
PASSO 3 - Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda, 

entrelaçando os dedos, e vice-versa.
 

PASSO 4 - Entrelace os dedos e esfregue os espaços entre eles.
 
PASSO 5 - Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 

oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem, e vice-versa.
 

PASSO 6 - Esfregue o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão 

direita, utilizando-se de movimento circular, e vice-versa.
 

PASSO 7 - Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a  

palma da mão esquerda, fazendo movimento circular, e vice-versa.

PASSO 8 - Se você lavou as mãos com água e sabão, enxague bem com 

água e seque-as com papel toalha descartável. Caso a torneira seja de 

rosca, feche-a com a ajuda do papel toalha para evitar recontaminação 

das mãos.

Caso tenha usado álcool, após estarem secas, suas mãos já estarão 

higienizadas. Se suas mãos estiverem secas antes de terminar o passo a 

passo, a quantidade de álcool gel colocada foi insuficiente. 

lave muito bem as mãos
O uso de máscaras deve ser complementado com a higienização 
correta das mãos.
 
Confira como fazer tanto com preparações alcoólicas quanto 
com água e sabão. 
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Cuidados na ida e vinda do trabalho:
como evitar o contágio e a transmissão da Covid-19 no transporte público

RECOMENDAÇÕES PARA VOCÊ FAZER UM 
TRAJETO SEGURO

• Se você estiver com sintomas de gripe (febre, dor no corpo, dor de 
garganta, tosse), evite sair de casa.

• Sempre utilize máscara no transporte público.

• Lembre-se que as superfícies do transporte público podem estar 
contaminadas. Evite tocar o rosto (boca, nariz e olhos) durante o 
trajeto. Caso seja necessário fazê-lo, higienize as mãos com álcool em 
gel imediatamente antes.

• Utilize álcool em gel durante o trajeto. Ao chegar ao destino, 
higienize novamente as mãos com água e sabão ou álcool em gel.

• Durante a viagem, se possível, abra a janela do veículo mantendo 
boa ventilação. Não é necessário o uso de luvas, pois o vírus não 
é inoculado no organismo por meio da pele íntegra das mãos. As 
luvas dão falsa sensação de segurança e se contaminam da mesma 
forma que as mãos. Tocar a face com as luvas tem o mesmo risco de 
contaminação que fazê-lo sem as luvas.
  
TAMBÉM É IMPORTANTE CONSIDERAR AS 
SEGUINTES MEDIDAS: 

• mantenha distância segura de pelo menos 1 metro de outras pessoas, 
sempre que isso for possível;

• limpe com álcool objetos tocados frequentemente nesses meios, 
como o celular.

Toda essa preocupação também deve se estender ao uso de carros 
compartilhados por meio de aplicativos, já que diferentes pessoas 
utilizam esses veículos diariamente.
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DICA 1
Evite a utilização do elevador 
quando estiver cheio. É 
aconselhado o uso quando estiver 
vazio ou com até 1/3 da capacidade 
máxima. 
Respeite a demarcação no chão 
com as posições que podem ser 
ocupadas, assim como o limite de 
pessoas, quando houver.

DICA 2
Caso precise descer 2 andares ou

subir 1 andar, vá pelas escadas. 
Evite o elevador.  

DICA 3
Utilize álcool em gel para higienizar  
as mãos antes e após tocar o botão 
para chamar o elevador.

Cuidados com o uso de elevadores
para evitar o contágio e a propagação da Covid-19 
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DICA 4
Evite encostar nas paredes da 
cabina e utilize álcool em gel 
para higienizar as mãos logo 

após contato com os botões no 
interior do elevador. 



MANEJO E CONSUMO DE ALIMENTOS
EM CASA E NO AMBIENTE DE TRABALHO

Muito provavelmente você ou alguns de seus colegas utilizam a 
copa da empresa para consumir alimentos trazidos da própria 
residência, seja um lanchinho, seja uma marmita, ou mesmo 
pedidos pelo delivery.

A seguir, forneceremos informações para evitar que você e seus 
colegas se contaminem ou transmitam a Covid-19 por meio do 
manejo e consumo de alimentos, sejam eles preparados em 
casa, seja no ambiente de trabalho, caso você disponha de um 
local adequado para isso em sua empresa.

1) LIMPEZA DAS MÃOS E DOS PULSOS 

Antes de mexer em qualquer alimento é fundamental lavar  
as mãos com sabão e água corrente, conforme falamos 
anteriormente neste guia. Na ausência de água e sabão, utilize 
álcool em gel para o processo.
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2) LIMPEZA DA COPA/COZINHA

Em tempos de pandemia, as recomendações de higiene e 
limpeza são as mesmas de sempre e devem ser seguidas de 
forma ainda mais criteriosa. Bancadas, pias, louças e demais 
utensílios devem estar sempre limpos e secos, sem resíduos 
de alimentos.

Geladeiras, freezers, fornos, fogão e demais eletrodomésticos, 
assim como paredes, chão e teto, devem ser limpos e 
higienizados com frequência, usando-se água, sabão e 
sanitizantes ou água sanitária. Isso evita a presença dos 
micro-organismos indesejáveis na cozinha, inclusive o novo 
coronavírus, e dificulta também a contaminação cruzada, que 
é a transferência de micro-organismos do ambiente ou de 
alimentos contaminados para alimentos não contaminados, 
o que é algo frequente em geladeiras mal higienizadas.
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3) CUIDADOS COM OS ALIMENTOS A SEREM 
CONSUMIDOS

Alimentos consumidos crus 
Vegetais folhosos 
Remova as folhas externas ou danificadas, separe-as uma a uma, lave-
as com água corrente.
  
Vegetais não folhosos e frutas consumidos com a casca
Lave com água abundante e deixe-os em imersão, por 15 minutos, em 
uma solução de água sanitária (1 colher de sopa diluída em 1 litro de 
água), lavando-os depois com água tratada corrente novamente.

Que produtos usar?  
Os produtos comerciais à base de cloro para desinfeção de vegetais 
são eficientes para eliminar a contaminação microbiana. Esses 
procedimentos são eficientes também contra bactérias e vírus, 
inclusive o novo coronavírus.
 
Que produtos não devo usar?
Não use água sanitária com outras substâncias na sua composição, 
pois podem ser tóxicas para o organismo humano. Atenção: o vinagre 
para fins culinários não tem efeito sanitizante e não deve ser usado 
com esse objetivo.
 
Modo de preparo  
A passagem dos alimentos pelo calor, como cozimento e fritura 
quando feitos corretamente, elimina os vírus.

Cuidado para não contaminar  
É importante evitar a recontaminação depois do aquecimento, 
principalmente se o alimento não for aquecido novamente, antes de 
ser consumido. É importante também não deixar alimentos cozidos em 
contato com alimentos crus, para evitar a já mencionada contaminação 
cruzada.

Talher é melhor que a mão  
Os talheres bem higienizados ou descartáveis são a opção mais 
adequada. Mas, caso for comer com as mãos, assegure-se de que 
foram corretamente higienizadas.

Cozinhe bem as carnes 
Embora não exista nenhuma evidência cientificamente comprovada 
que produtos de origem animal tenham alguma relação com a 
transmissão do novo coronavírus, recomenda-se evitar o consumo 
de carnes cruas ou mal processadas.
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4) CUIDADOS COM PEDIDOS PELO DELIVERY 
(refeições ou compras de alimentos industrializados/in natura) 

ENCOMENDA
Dê preferência a restaurantes e serviços de alimentação de confiança, 
sempre que possível. Faça encomendas diretamente a esses 
estabelecimentos, por telefone ou aplicativos, evitando a interferência 
de intermediários desconhecidos.

EMBALAGEM
Considere que a embalagem externa do delivery é potencialmente 
contaminada, pois esteve em contato com as mãos de outras pessoas 
e superfícies. Abra a embalagem. Higienize as mãos. Retire da sacola 
a embalagem interna com o alimento e deposite em superfície limpa. 
Despreze a embalagem externa no lixo. Higienize novamente as mãos 
antes de consumir o alimento.

TEMPERATURA
Verifique se a temperatura da refeição está correta. Refeições quentes 
têm de chegar quentes ao consumidor e aqueles refrigerados também 
precisam chegar a temperaturas abaixo de 8°C.

TEMPO
Verifique se o tempo de entrega está de acordo com o acertado 
com o fornecedor. Não aceite demoras acima de 1 hora, pois pode 
haver multiplicação de outros micro-organismos que podem causar 
gastroenterites ou intoxicações alimentares.

ENTREGADOR
Recomenda-se evitar o contato direto com o entregador de refeições, 
porque ele leva refeições para vários domicílios e pode ser um 
portador do novo coronavírus sem que saiba disso. As empresas de 
entregas em domicílio estão recomendando que os entregadores 
higienizem suas mãos com álcool em gel, que é um cuidado que 
diminui o risco.
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PAGAMENTO
Dê preferência a pagamentos no aplicativo. Evite manusear dinheiro 
e tenha cuidado com as máquinas de pagamento com cartões, pois 
elas podem estar contaminadas com o novo coronavírus. Caso seja 
necessário pagar na hora da entrega, higienize as mãos imediatamente 
após o procedimento.

CONSUMIDOR
Cuidado extra deve ser tomado com refeições destinadas a pessoas 
com o sistema imunológico comprometido, como indivíduos cuja 
condição de saúde está nos grupos de risco da Covid-19 e idosos, 
pois todos são alvos mais fáceis dos vírus e outros micro-organismos 
causadores de doenças.

SOBRAS
Recomenda-se comprar apenas o que será consumido imediatamente. 
Evite armazenar sobras dessas refeições e, quando isso for 
necessário, mantenha-as refrigeradas por, no máximo, 24 horas. Não 
é recomendável congelar essas refeições prontas no freezer ou 
congelador para consumo posterior, pois o descongelamento e o 
novo aquecimento podem comprometer sua qualidade e segurança.

18



6) COMO LIMPAR AS EMBALAGENS

• Se o alimento vier em uma embalagem com dupla camada (por 
exemplo, uma caixa por fora e uma embalagem plástica dentro), basta 
descartar a embalagem externa.

• Se o alimento estiver  em uma única embalagem, como a maioria 
das frutas, legumes e verduras, retire-o da embalagem, descarte a 
embalagem e lave-o como indicado.

• Dê preferência a sacolas de pano para carregar as compras, pois 
podem ser facilmente lavadas. Coloque-as para lavar após chegar do 
mercado.

• Caso use sacolas plásticas reutilizáveis, deixe de molho por 15 
minutos em solução de 1 colher de água sanitária por litro de água, 
enxágue bem e deixe para secar, ou deixe-as em “quarentena” por 3 
dias até o próximo uso.
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CUIDADOS COM HIGIENE BUCAL EM CASA E 
NO TRABALHO NO CENÁRIO DE COVID-19

Em tempos de Covid-19, além das informações de isolamento social, 
recebemos orientações para evitar qualquer tipo de contato, como 
apertos de mão, abraços e beijos. Isso também inclui o reforço aos 
cuidados com a higiene pessoal e bucal.

Os cuidados com a rotina de higiene bucal devem ser redobrados, 
uma vez que a porta de entrada da infecção é o trato respiratório 
superior, que compreende a boca, os dentes, as gengivas, a língua, 
além da faringe e dos pulmões.

Da mesma forma, é importante que seja seguida uma etiqueta de  
uso de banheiros e lavabos compartilhados, como os de ambiente 
corporativo.

Estudos mostram que os fluídos da boca e do nariz são as maiores 
fontes de disseminação do novo coronavírus, que pode sobreviver 
por mais de 24 horas em temperatura ambiente nas superfícies 
plásticas como a cabeça da escova de dentes, cabo e cerdas de 
nylon.

A saliva abriga inúmeras bactérias, o que faz com que a boca seja 
um ambiente favorável para a proliferação e o crescimento de 
diversos micro-organismos, inclusive o novo coronavírus. Além 
disso, a higiene bucal quando realizada de forma inadequada pode 
fazer com que a imunidade fique baixa, aumentando os riscos de 
infecções e lesões na boca.
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Confira o passo a passo da higiene bucal adequada, colaborando 
para a preservação da sua saúde e a dos seus colegas.

1) Escovação dos dentes: use uma escova de cerdas macias, com pequena 
quantidade de creme dental, todos os dias após as refeições e principalmente 
antes de dormir.

2) Em casos de fazer a higiene bucal em locais coletivos, como banheiros e 
lavabos corporativos: 1 pessoa por vez por pia, com distanciamento mínimo de 
2 metros de um indivíduo para outro. Recomenda-se higienização da pia e da 
torneira com álcool para limpeza de superfícies.

3) Após a escovação: lave a escova em água corrente, garantindo a remoção dos 
resíduos que sobram da escovação. Não a enxugue na toalha que utilizou para 
enxugar as mãos e o rosto, caso ela seja de uso comum. Toalhas descartáveis 
de papel podem ser usadas para esse fim.
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Uma vacina eficaz seria capaz de proteger a população da Covid-19 
e nos permitir voltar à situação de normalidade que vivíamos 
antes da pandemia. No momento, existem mais de 200 vacinas em 
desenvolvimento voltadas para uma possível proteção contra a 
Covid-19. 

Para ser aprovada, uma vacina precisa passar por diversas fases 
de estudos.

vacina para Covid-19

ESTUDO EM LABORATÓRIO

ESTUDO EM ANIMAIS

ESTUDO EM SERES HUMANOS

Conheça o processo de produção da

1

2

3

Os estudos em seres humanos, por sua vez, são divididos em 3 fases, 
com um número crescente de pessoas envolvidas.

Pequenos grupos de voluntários sadios. 
Avalia a segurança e a eficácia em gerar respostas 

do sistema imunitário.

FASE#1
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A fase 3 é a última antes da comercialização da vacina, em que sua 
eficácia é testada. Ou seja: na fase 3 verifica-se se a vacina realmente 
protege contra a Covid-19.

No momento, já temos diversas candidatas a vacina contra a Covid-19 na 
fase 3 dos estudos. Elas já mostraram ser seguras em fases anteriores, 
mas agora precisam demonstrar sua eficácia. 

Nessa fase, a vacina é aplicada para um grupo de pacientes e o placebo 
– ou seja uma substância inerte - é aplicado para outro grupo. Esses 
pacientes são acompanhados ao longo do tempo para verificar se a 
incidência de Covid-19 no grupo que recebeu a vacina é menor que 
no grupo que recebeu o placebo. Se sim, a vacina é eficaz!

Alguns desses estudos vêm sendo conduzidos no Brasil. Como estamos 
com alta transmissibilidade da doença no nosso País, será mais rápido 
observar essa diferença de incidência nos grupos vacina versus placebo 
no Brasil do que se for testada em um país sem uma transmissão tão 
elevada da doença. 

Centenas de voluntários.
Escolhidos de forma aleatória, incluindo alguns 
pertencentes a grupos de risco. Testa a eficácia 

da vacina.

Milhares de voluntários.
Para avaliar a eficácia em condições naturais de 

presença da doença.

FASE#2

FASE#3
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Ainda não sabemos se a vacina será tomada em uma ou mais doses e 
se será tomada uma vez na vida ou de tempos em tempos. Também 
não sabemos se pessoas com imunidade baixa - como pacientes 
com câncer, portadores do vírus HIV e recebedores de transplantes 
e implantes -  e gestantes poderão se vacinar. Essas perguntas serão 
respondidas pelos estudos fase 3 e os subsequentes.

COMO A VACINA É FEITA

Elas vêm sendo desenvolvidas com uma das tecnologias descritas 
a seguir.

Vacina de vírus inativado
Consiste na administração do vírus morto/
inativado, incapaz de produzir doença. 
Costuma ser o tipo de vacina mais indicada 
para pessoas imunossuprimidas. Em geral, as 
vacinas de vírus inativados não fornecem uma 
resposta imune tão forte quanto as vacinas de 
vírus vivo atenuado. Portanto, doses adicionais 
da vacina podem ser necessárias para obter 
uma resposta imune forte o suficiente. Esse 
é o princípio da vacina CoronaVac em teste 
pela Sinovac*, em parceria com o Instituto 
Butantan, e da Sinopharm, desenvolvida em 
Wuhan (China).

Vacina de vírus vivo atenuado
Consiste na administração, por meio de vacina, 
do vírus enfraquecido. Dessa forma, ele não é 
capaz de ocasionar a doença, mas induz uma 
resposta imune pelo organismo contra o vírus. 

Vacina baseada em DNA
(material genético)

Insere-se o gene viral em DNA administrado ao 
ser humano na forma de “pacotinhos” de DNA 
chamados plasmídeos. As células absorvem os 
plasmídeos de DNA e seguem suas instruções 
para construir proteínas virais, que o sistema 
imunológico reconhece como estranhas, 
desencadeando a resposta imunológica que 
protege contra a doença.

* Vacina em teste no Brasil
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Vacina com vetor viral 
não replicante
Coloca-se o gene do SARS-coV-2 dentro de 
outro vírus, normalmente um adenovírus, 
que não é capaz de gerar doença nos seres 
humanos. Assim, o corpo produz anticorpos 
contra o gene do SARS-coV-2 sem ter tido 
contato com ele. Esse é o princípio de duas 
das vacinas já em fase avançada de testes: 
a de Oxford, no Reino Unido, desenvolvida 
pela AstraZeneca*, e da Janssen (Johnson & 
Johnson), nos EUA*. Também é a tecnologia 
usada na vacina russa. 

Vacina de fração proteica
Em vez de introduzir vírus inteiros em um 
sistema imunológico, um fragmento do vírus 
(constituído de proteínas virais) é usado para 
desencadear uma resposta imunológica e 
estimular a imunidade.

Vacina baseada em RNa (material genético)

Similar à de DNA, mas se introduz no 
corpo RNA do virus. Não existem vacinas 
de RNA usadas em seres humanos ainda. 
Lembrando que tanto RNA quanto DNA são 
materiais genéticos. É o princípio  da   vacina 
desenvolvida pela Moderna, nos EUA, e da 
BioNTech*, desenvolvida por EUA, Alemanha 
e China. 

Vacina de partículas 
similares a vírus (VLP)
Administram-se partículas que se assemelham 
a vírus, mas não são infectantes, pois não 
contem material genético, somente a proteína 
externa contra a qual nosso corpo vai aprender 
a fazer anticorpos. Um exemplo de vacina em 
que essa tecnologia é utilizada é a vacina 
contra HPV.

* Vacinas em teste no Brasil

* Vacina em teste no Brasil



É importante termos em mente que, como a maior parte da 
população mundial precisará ser vacinada, quanto mais vacinas 
se mostrarem eficazes, melhor: teremos mais opções e acesso 
mais fácil e rápido da população mundial a uma vacina. A 
expectativa é que a maioria das vacinas em teste esteja à 
disposição da população até 2021.
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Tenho feito tudo direitinho, porém  
acho que contraí a Covid-19... e agora?

Fique tranquilo! Com uma boa dose de autocuidado, as coisas se resolvem da 
melhor forma possível. Além disso, muito importante: em qualquer um dos 
quadros que comentarmos, é de fundamental importância que você entre em 
contato com seu gestor e comunique sua situação para que a empresa em 
que você trabalha realize os protocolos definidos por ela.

Com base nos sintomas relacionados à Covid-19 - febre, dor de cabeça, dor no 
corpo e dor de garganta – e considerando a evolução da Covid-19 em diferentes 
momentos e cenários, a Omint recomenda os seguintes protocolos para casos 
suspeitos de Covid-19. 

Eles baseiam-se em três situações, conforme a seguir:

#
SITUAÇÃO 1

Você está sem sintomas, 
mas com um caso positivo 

em casa

Há menos de 14 dias Há mais de 14 dias

Realizar isolamento 

e home office. 

Se existirem sintomas, 

testar com PCR-RT. 

Sem isolamento e 

se houver indicação 

médica para testagem, 

realizar sorologia. 
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#
SITUAÇÃO 2

Você está sem sintomas, 
mas com um caso positivo 

no trabalho

Contato com ele 

durante o período 

de transmissibilidade 

dentro de 14 dias

Até o 14º dia, observar 

com atenção se há 

desenvolvimento de 

sintomas. Não é preciso 

testar ou se afastar. 

Sem problemas! 

Apenas mantenha 

as medidas de 

distanciamento. 

Se houver indicação 

médica para testagem, 

realizar sorologia. 

Contato com 

ele fora do período de 

transmissibilidade.

Contato com ele 

durante o período 

de transmissibilidade 

passados 14 dias.
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#
SITUAÇÃO 3

Você está com sintomas 
de Covid-19. Será que 

contraiu a doença? 

Realizar PCR-RT entre os

 4º e 7º dia após primeiros 

sintomas. Manter isolamento 

até avaliação do exame.

Realizar PCR-RT.

Manter isolamento até 

avaliação do exame.

Manter isolamento e 

observar evolução de 

sintomas em 72h. 

Retormar atividades, 

sem a necessidade 

de testagem. 

Se houver indicação médica 

para testagem, realizar 

sorologia. 

1 a 3 dias após manifestação 
dos sintomas. 

4 a 14 dias após manifestação
 dos sintomas. 

Após 14 dias da manifestação dos sintomas. 

SIM NÃO

Ainda está sintomático?
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Em qualquer situação que você encontrar-se sintomático, é 
importante que haja agendamento de consulta médica para 
avaliação do seu exame e conduta. Isso é fundamental tanto pelo 
fato do médico avaliar a sensibilidade e especificidade do exame 
diagnóstico realizado, história de exposição ao novo coronavírus 
e sintomas identificados quanto para traçar um prognóstico para 
você, envolvendo possíveis tratamentos e terapias.

Se você é cliente Omint, conte com as orientações de todos esses 
protocolos pelo Dr. Omint Digital, disponível pelo App 
Minha Omint.

Caso sinta febre, perda 
do olfato e paladar, ou 
qualquer outro sintoma 
que possa levantar 
suspeita de um possível 
caso de Covid-19, a 
Omint desenvolveu um 
checklist para que você 
saiba o que fazer. 

Clientes de planos 
médicos completos da 
Omint têm o checklist 
disponível no App 
Minha Omint para 
receber orientações 
baseadas em seus 
sintomas. Dessa forma, 
é possível saber 
exatamente como agir 
e não tomar decisões 
precipitadas.

Baixe o app agora 
mesmo.

CHECKLIST COVID-19 
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