
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº49 – 26 de Janeiro 2022 

REDUÇÃO DOS PRAZOS DE AFASTAMENTO DE 

TRABALHADORES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19 

O Ministério da Saúde, em conjunto como Ministério do Trabalho, publicou em 25.01.2022 a 

PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/MS Nº 14, de 20.01.2022, que altera o Anexo I, da 

Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020. 

Com isso, foram reduzidos vários prazos de afastamento dos trabalhadores em razão da 

pandemia do novo coronavírus conforme segue. 

TRABALHADORES CONFIRMADOS COM CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS - 

A empresa deve afastar por 10 dias, contados do primeiro dia de isolamento de caso confirmado o 

dia seguinte ao dia do início dos sintomas ou da coleta do teste por método molecular (RT-PCR ou 

RT-LAMP) ou do teste de antígeno. O período de afastamento pode ser reduzido para 7 dias, desde 

que estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmicos, e com remissão dos 

sinais e sintomas respiratórios. 

TRABALHADORES CONSIDERADOS CONTATANTES PRÓXIMOS DE CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 - A empresa deverá afastar por 10 dias, contados a partir do 

último dia de contato entre os contatantes próximos e o caso confirmado. O período de afastamento 

poderá ser reduzido para 7 dias, desde que tenha sido realizado teste por método molecular (RT-PCR 

ou RTLAMP) ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato, se o resultado do teste for 

negativo. 

TRABALHADORES CONSIDERADOS SUSPEITOS DE COVID-19 – O afastamento 

deverá ser de 10 dias, considerado como primeiro dia de isolamento de caso suspeito o dia seguinte 

ao dia do início dos sintomas. O período de afastamento poderá ser reduzido para 7 dias, desde que o 

trabalhador esteja sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmicos, e com remissão 

dos sinais e sintomas respiratórios. 

TRABALHADORES CONSIDERADOS DO GRUPO DE RISCO – São os trabalhadores 

com 60 anos ou mais de idade, ou trabalhadores que apresentem condições clínicas de risco para 

desenvolvimento de complicações da covid-19. Estes devem receber atenção especial, podendo a 



           
 

empresa adotar o trabalho remoto ou teletrabalho. Caso seja exigido o trabalho presencial, a empresa 

deverá fornecer máscaras cirúrgicas ou máscaras do tipo PFF2 (N95) ou equivalentes. 

Em disposições gerais, a Portaria regulamenta que as empresas devem: 

→ Prestar informações sobre formas de prevenção da doença, como o distanciamento social, 

e reforçar a necessidade de procedimentos de higienização correta e frequente das mãos com 

utilização de água e sabonete ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com sanitizante 

adequado como álcool a 70%. 

→ Disponibilizar recursos para a higienização das mãos próximos aos locais de trabalho, 

incluído água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura não demande 

contato manual, ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%. 

→ Evitar aglomerações nos ambientes de trabalho, como a manutenção da distância mínima 

de um metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público e o uso de máscara. 

→ Manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização das medidas tomadas 

para a adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da covid-19 e também dos casos 

suspeitos; casos confirmados; trabalhadores que tiveram contato com casos confirmados no ambiente 

de trabalho. 

Há outras regulamentações que as empresas deverão observar, tais como equipamento de 

proteção individual, refeitórios e bebedouros, vestiários, transporte de trabalhadores 

fornecidos pela empresa, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)  e medidas para 

retomada das atividades, de forma que para tomada de providências,  recomenda-se consultar a 

íntegra da Portaria no endereço eletrônico: https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-

mtp/ms-n-14-de-20-de-janeiro-de-2022-375794121 
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