Rio de Janeiro, 27/02/2020
Informe Saúde Firjan SESI – 001.
Infecção Humana pelo novo Coronavírus – Covid-19
Prezado Cliente,
O Ministério da Saúde brasileiro lançou recentemente um Plano de Contingência Nacional para a Infecção
Humana pelo novo Coronavírus – Covid-19. A epidemia iniciou na China, na região de Wuhan em
29/12/2019, e todos os continentes já foram afetados.
O Covid-19 é um vírus de alta transmissibilidade e baixa letalidade que provoca indícios de infecção das
vias aéreas superiores com sintomatologia de febre, por vezes alta, coriza, dor de garganta, tosse e malestar. Muitos casos podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas) e seu período de
incubação é longo – em torno de 14 dias. Em 80% dos casos permanece como uma infecção leve, porém, em
20% dos casos podem se desenvolver formas graves e até letais
Toda a estrutura de Vigilância Sanitária e Epidemiológica está em alerta para monitorar os casos
suspeitos, e a Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho da Firjan SESI está monitorando junto aos órgãos
competentes a evolução dos fatos para atualizar diretamente nossos clientes.
Os cuidados preventivos recomendados pelo Ministério da Saúde são: usar máscara de proteção cobrindo
nariz e boca quando estiver fora de sua casa, lavar as mãos com água e sabão com frequência, utilizar
lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca com lenço de papel quando espirrar ou tossir, jogálo no lixo e evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.
Três são os critérios para suspeição e investigação para coronavírus – COVID-19:
• febre, mal-estar;
• sintomas respiratórios altos (coriza, dor de garganta e tosse);
• ter tido contato por mais de 15 minutos a menos de 1m de distância com caso comprovado ou suspeito
de COVID-19 e ter desenvolvido sintomas.
Os casos suspeitos devem procurar o sistema de saúde para atendimento e investigação quando for o
caso. Além dos suspeitos, os prováveis e confirmados devem ser notificados imediatamente pelo
profissional de saúde responsável pelo atendimento ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em
Saúde (Cievs), da Secretaria Estadual de Saúde. Nossos profissionais de saúde estão atualizados sobre as
medidas preventivas e o devido encaminhamento de casos suspeitos.
A Firjan SESI, considerando os 556 mil empregados da indústria fluminense e cerca de 1.5 milhão de
dependentes, trabalha para ser um parceiro efetivo na estratégia da empresa para gestão dos riscos, vida
segura e saudável, e eficiência operacional. Conte conosco.
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