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APRESENTAÇÃO 

 

A atual pandemia provocada pelo novo coronavírus causa uma doença 

chamada COVID-19. Como nunca tivemos contato com o vírus antes, não 

temos imunidade, sendo necessária a adoção de medidas que visem a 

proteção de todos, como o distanciamento social e cuidados de higiene. 

A agricultura é um dos setores essenciais que não podem parar durante esse 

período de calamidade pública, o  município de Brejetuba  tem como principal 

atividade econômica a lavoura cafeeira, cuja colheita acontece entre os meses 

de Maio a Novembro, quando a contaminação pelo vírus estará na fase 

ascendente, caminhando para o seu pico. 

Na fase da colheita os produtores rurais necessitam utilizar grande quantidade 

de mão de obra sazonal, formada por trabalhadores residentes no nosso 

município, assim como, por trabalhadores de outros municípios. Esses 

trabalhadores não residentes em Brejetuba somam, aproximadamente, 3.000 

(três mil ) pessoas, que estarão em contato com nossos munícipes durante os 

meses em que se desenvolve a colheita do café.  

A esse fator de risco para a disseminação do vírus, soma-se o fato de que a 

colheita do café acontece nos meses do inverno, que é bastante rigoroso no 

município e favorece a circulação dos vírus, como o da Influenza A (H1N1) e o 

aparecimento de sintomas gripais, debilitando o organismo das pessoas 

contagiadas e sobrecarregando o sistema de saúde.   

Por estas razões, a população do município tende a ficar ainda mais vulnerável 

à disseminação do novo Coronavirus (Covid-19), durante o período da colheita 

do café.   

Diante disso a Prefeitura Municipal de Brejetuba, elaborou um plano de 

estratégias, destinadas a orientar os agricultores da região, na adoção de 

medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus no nosso município, 

seguindo as recomendações dos órgãos da saúde e da agricultura nacional e 

estadual. 

Nesse momento de pandemia, é necessário que os produtores e agricultores 

se juntem à gestão do município na prevenção do novo Coronavírus, em 

beneficio de toda a população. 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES GERAIS 

Como se sabe, a transmissão do Coronavirus ocorre de uma pessoa infectada 

para outra pessoa não infectada, pelo ar ou por contato pessoal com secreções 

contaminadas, como:  

 gotículas de saliva, tosse, espirro ou catarro; 

 contato próximo com alguém com sintomas respiratórios 

 contato físico como toque ou aperto de mãos; e  

 contato com superfícies e objetos contaminados, como maçanetas, 

mesas, teclas de elevador, celulares, computadores, brinquedos, etc.  

 

SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS 

Os principais sintomas do novo Coronavírus conhecidos até o momento são: 

febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar. 

 

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO 

 

As medidas gerais de prevenção do novo Coronavirus, recomendadas pelos 

órgãos de saúde, para adoção por todos os cidadãos do País são:  

 Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água 

e sabão; 

 Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização, caso 

não possa lavar com água e sabão; 

 Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou 

espirrar; 

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

 Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado. 

 Usar máscaras ao sair de casa; 

 Seguir as recomendações de distanciamento social, quando for 

determinado para a região. 



 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS PARA A 

COLHEITA DO CAFÉ 

 

Os agricultores/produtores de café deverão adotar as medidas necessárias 

para a prevenção do contágio pelo novo Coronavirus em suas propriedades, 

(ANEXO III) garantindo as condições necessárias para que os trabalhadores 

possam se prevenir do contágio pelo Coronavírus a saber: 

 

NA CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES  

Realizar cadastro de todos os trabalhadores, (ficha em anexo) identificando se 

nos locais de origem dos trabalhadores já possuem casos positivos da COVID-

19, para possibilitar a análise de possível risco de contaminação. 

Não devem ser contratados trabalhadores inseridos no grupo de risco para o 

novo coronavírus, neste período de enfrentamento à pandemia, sendo eles:   

I. Imunossuprimidos:  
a) Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea;  
b) Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de 
quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos);  
c) Portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade 
imunológica (ex.: Síndrome de Down);  
d) Diabetes insulinodependente;  
e) Cirrose hepática.;  



II. Doenças vasculares crônicas:  
a) Insuficiência cardíaca descompensada ou refratária;  
b) Cardiopatia isquêmica descompensada.  
c) Hipertensão arterial grave.  
d) Doenças cerebrovasculares  

III. Doenças respiratórias crônicas:  
a) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); b 
b) ) Fibrose cística;  
c) Asma em uso contínuo de corticoide;  
d) Pacientes com tuberculose ativa.  

IV. Doenças renais crônicas:  
a) Em estágio avançado (graus 3 e 4);  
b) Pacientes em diálise.  

V. Outras condições de alto risco:  
a) Obesidade com IMC>40  

VI. Maiores de 60 anos de idade. 

Nas propriedades com mais de cinquenta trabalhadores o Técnico em 

Segurança do Trabalho deverá realizar essa triagem, utilizando o formulário 

anexo, comunicando-se com a Secretaria da Saúde ou a Vigilância Sanitária do 

Município no caso de dúvidas no seu preenchimento.    

Disponibilizar para a Secretaria de Agricultura e para a Secretaria da Saúde, a 

relação de todos os trabalhadores, com seus respectivos dados de origem, 

conforme planilha em anexo. 

Entrar em contato com o serviço de saúde ao identificar qualquer irregularidade 

na saúde do trabalhador contratado, através dos telefones (27) 3733-1169 

Secretaria de Saúde ou (27) 99882-8799 Vigilância em Saúde. 

136 Numero para atendimento de assistência a saúde do Sistema Único de 

Saúde. 

 

TRANSPORTE 

Os veículos de transporte e trabalho (ônibus, caminhões, vans) devem ser 

higienizados diariamente com água e sabão. Se possível, também usar água 

sanitária na limpeza;  

Veículos devem circular com as janelas abertas; 

Antes do embarque nos veículos de transporte deve ser realizada uma triagem. 

Caso sejam identificadas pessoas com sintomas de síndrome gripal, não 

permitir o embarque; 

Os trabalhadores deverão sentar-se a, pelo menos, 1,0 metro de distância uns 

dos outros; 



Deverá ser disponibilizado álcool  70% (de preferência em gel) aos 

trabalhadores para que façam a limpeza das mãos antes de entrarem no 

veículo;  

Durante o transporte, os trabalhadores deverão utilizar máscaras; 

O técnico da propriedade devera realizar triagem se algum trabalhador 

apresenta algum quadro gripal, e orientar a higienização ao chegar à lavoura 

de café. 

 

LAVOURA 

Determinar que o trabalhador mantenha distância de 01 metro de outro 

trabalhador durante a colheita no campo; 

Utilizar estratégias como a divisão dos colhedores por talhões ou carreiras; 

Não compartilhar as ferramentas e equipamentos de colheita (peneiras, lonas, 

sacarias); 

Higienizar peneiras, panos, e todos os equipamentos que estiverem em contato 

com o trabalhador; 

Todos os objetos do trabalhador devem ser identificados e guardados 

separadamente após o término do trabalho diário; 

Devem ser higienizados máquinas e equipamentos de colheita quando forem 

realizadas trocas de operadores e no final de cada dia de trabalho; 

O banheiro dos trabalhadores deve ser instalado em ambiente bem ventilado, 

higienizado diariamente e com disponibilidade de água e sabão para 

higienização das mãos e partes expostas 

 

 ALOJAMENTO 

Os alojamentos devem ser higienizados diariamente com água e sabão. Se 

possível, também usar água sanitária na limpeza;  

As camas do alojamento devem ter espaçamento de 1,5 metro de distância 

mínima entre elas; 

Devem possuir ventilação adequada, com portas e janelas que devem ser 

mantidas abertas.  

O banheiro dos trabalhadores precisa ser instalado em ambiente bem 

ventilado, higienizado diariamente e com boas condições para higienização 

pessoal; 



Orientar que cada trabalhador utilize seu próprio kit de higiene pessoal, 

fornecido pelo produtor, e que não o compartilhe com outras pessoas. 

 

REFEITÓRIO 

O refeitório precisa ser em local ventilado e espaçoso; 

O refeitório deve ser higienizado diariamente com água e sabão. Se possível, 

usar água sanitária na limpeza;  

Realizar limpeza e desinfecção de superfícies de uso comum sempre que 

forem usadas; 

Mesas e cadeiras precisam estar com espaçamento mínimo de 1,5 metro entre 

elas; 

Evitar aglomeração de pessoas durante o almoço no refeitório; 

Devem-se criar grupos pequenos e definir horários de alimentação diferente 

para cada um; 

Não devem ser compartilhadas garrafas de água, copos, talheres e outros 

objetos de uso pessoal; 

 

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇOES GERAIS 

Recomenda-se que em propriedades que possuam acima de cinquenta  

trabalhadores seja contratado técnico de segurança do trabalho conforme a NR 

4 que devera atuar em conjunto com a secretaria de saúde no enfrentamento 

ao Covid-19. 

Todos devem adotar as medidas de prevenção conforme orientam os serviços 

de saúde; 

Os agricultores que irão receber trabalhadores de fora devem criar estratégias 

de triagem para identificar as pessoas com os sintomas do vírus; 

Fazer orientações gerais aos funcionários, periodicamente, reforçando 

cuidados com higiene pessoal, sobre quais sintomas devem ficar em alerta, 

falando na necessidade de ficarem em casa quando terminarem o expediente e 

evitarem locais aglomerados na cidade; 

No campo, deve ser disponibilizado água limpa e sabão para higienização de 

mãos e partes expostas sempre que necessário; 

O pagamento dos trabalhadores deve ser feito de maneira escalonada ao longo 

da semana ou do dia, evitando filas e aglomerações; 



Caso sejam identificados trabalhadores com sintomas de gripe (febre e 

sintomas respiratórios), devem ser isolados por 14 dias; 

Os refeitórios, escritórios, estoques, armazéns, alojamentos devem ser 

colocados em locais abertos e arejados, com adequado espaçamento entre as 

mesas e cadeiras; 

Pessoas com sintomas de síndrome gripal devem ser colocadas em isolamento 

imediatamente e, caso tenham dificuldade para respirar, devem ser levadas à 

unidade de saúde mais próxima (ANEXO I). 

 

AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Visitas às propriedades em parceria com INCAPER e a Secretaria Municipal de 

Agricultura  

Trabalho de sensibilização e orientação dos trabalhadores em relação à 

pandemia e as medidas de prevenção de contágio. 

Cadastro dos trabalhadores em parceria com a Secretaria de Educação, 

quando a propriedade não tiver o técnico. 

Monitoramento de casos suspeitos de contaminação e/ou sintomáticos 

respiratórios. 

Divulgação de mídia (vídeos, banners etc) específica ao trabalhador rural, para 

conscientização sobre a necessidade de observar as medidas de prevenção de 

contágio do novo coronavírus. 

Programas de rádio para conscientização sobre a importância das medidas de 

higiene, distanciamento social e outras na prevenção do coronavírus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DESSAS ORIENTAÇÕES 

A Secretária Municipal de Saúde juntamente com a Secretaria de Agricultura 

realizará o acompanhamento das propriedades cafeeiras do município; 

Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Agricultura 

e demais órgãos envolvidos no esforço de prevenção do coronavírus, fiscalizar 

e orientar o cumprimento dessas orientações pelos agricultores/produtores e 

pelos trabalhadores, em visitas periódicas às propriedades. 

O proprietário da lavoura onde for verificada inobservância às orientações 

estipuladas, será orientado e concedido prazo para adequar-se, após este 

prazo, se não for adotado as medidas recomendadas, serão autuadas e 

aplicadas as penas cabíveis. 

A visita será realizada pela equipe formada por agente fiscal sanitário, médico 

e enfermeiro e demais parcerias como INCAPER e IDAF.  

Durante as visitas nas propriedades serão verificados: 

 O controle das planilhas de cadastro do trabalhador; 

 Acompanhamento de cantinas e dormitórios; 

 Monitoramento de pacientes com sintomas gripais (ANEXO II); 

 Condutas de isolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Trabalhador com sintomas gripais 

(Febre, tosse, dor de garganta, diarreia) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES DA COLHEITA DO CAFÉ 

Procurar responsável na 

propriedade pelo 

Coronavívus 

Agente Comunitária de Saúde 

Equipe de PSF responsável 

(Consulta e avaliação) 



Nome: 

Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: 

Nome do proprietário: 

Nome do encarregado: 

Possui algum fator de risco: (  ) Imunosuprimidos por medicamentos ou doenças 

( ) Transplantados   ( ) Síndrome de Down    ( ) Diabetes    ( ) Cirrose      ( ) Hipertensão Arterial 

( ) Insuficiência Cardíaca   ( ) Cardiopatia isquêmica   ( ) AVC   ( ) DPOC ( ) Fibrose sística  

( ) Asma em uso de corticoide ( ) Tuberculose ativa  ( ) Doença Renal Crônica  

( ) Obesidade ( ) Maior de 60 anos ( ) Outras:________________________ 

Teve algum sintoma nos últimos 14 dias: (  ) Febre  (  ) Tosse  (  ) Dor de cabeça   

(  ) Dor no corpo  (  )  Dor de garganta  (  ) Diarréia 

Tipo de vínculo: (  ) Colono (  ) Temporário (  ) Diarista 

COLONO: 

 

Familiares: 

Nome:  

Data de Nascimento: 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Onde faz as refeições?__________________ _________________________________________ 

Há quanto tempo está nesta fazenda?_______________________________________________ 

TEMPORÁRIO: 

Qual a cidade de origem?__________________________________________________________ 

Quando chegou a Brejetuba?_______________________________________________________ 

Tem casos de coronavírus da cidade de onde veio?  (  ) Sim  (  ) Não 

Tipo de dormitório?_______________________________________________________________ 

Onde faz as refeições?____________________________________________________________ 

DIARISTAS 

Qual a cidade de origem?__________________________________________________________ 

Quando iniciou o trabalho?________________________________________________________ 

Meio de transporte: (  ) Caminhão (  ) Ônibus (  ) Outros__________________________________ 

Onde faz as refeições:_____________________________________________________________ 

 

 



CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES DA COLHEITA DO CAFÉ 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: 

Nome do proprietário: 

Nome do encarregado: 

Possui algum fator de risco: (  ) Imunosuprimidos por Medicamentos ou Doenças                     

(  ) Transplantado      (  ) Diabetes           (  ) Cirrose   

(  ) Cardiopatias     (  ) Hipertensão  (  ) Doença pulmonar   (  ) Asma  (  ) Tuberculose  

(  ) Doença Renal  (  ) Obesidade  (  ) Maior de 60 anos  (  ) Outras:________________________ 

Teve algum sintoma nos últimos 14 dias: (  ) Febre  (  ) Tosse  (  ) Dor de cabeça   

(  ) Dor no corpo  (  )  Dor de garganta  (  ) 

COLONO: 

 

Familiares: 

Nome: 

Data De Nascimento:  

Alguma Doença: 

Nome: 

Data De Nascimento:  

Alguma Doença: 

Nome: 

Data De Nascimento:  

Alguma Doença: 

 Nome: 

Data De Nascimento:  

Alguma Doença: 

Trabalhadores Contratados : Sim (    )  Não (    )  Já Chegaram: Sim (    )  Não (    ) 

( Caso a resposta seja  SIM  preencher cadastro individual ) 

 

Onde faz as refeições?__________________ _________________________________________ 

Há quanto tempo está nesta fazenda?_______________________________________________ 

 

OBS: 

 



CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES DA COLHEITA DO CAFÉ 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: 

Nome do proprietário: 

Nome do encarregado: 

Possui algum fator de risco: (  ) Imunosuprimidos por Medicamentos ou Doenças                     

(  ) Transplantado      (  ) Diabetes           (  ) Cirrose   

(  ) Cardiopatias     (  ) Hipertensão  (  ) Doença pulmonar   (  ) Asma  (  ) Tuberculose  

(  ) Doença Renal  (  ) Obesidade  (  ) Maior de 60 anos  (  ) Outras:________________________ 

Teve algum sintoma nos últimos 14 dias: (  ) Febre  (  ) Tosse  (  ) Dor de cabeça   

(  ) Dor no corpo  (  )  Dor de garganta   

TEMPORÁRIO: 

Qual a cidade de origem?__________________________________________________________ 

Quando chegou a Brejetuba?_______________________________________________________ 

Tem casos de coronavírus da cidade de onde veio?  (  ) Sim  (  ) Não 

Tipo de dormitório?_______________________________________________________________ 

Onde faz as refeições?____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES DA COLHEITA DO CAFÉ 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: 

Nome do proprietário: 

Nome do encarregado: 

Possui algum fator de risco: (  ) Imunosuprimidos por Medicamentos ou Doenças                     

(  ) Transplantado      (  ) Diabetes           (  ) Cirrose   

(  ) Cardiopatias     (  ) Hipertensão  (  ) Doença pulmonar   (  ) Asma  (  ) Tuberculose  

(  ) Doença Renal  (  ) Obesidade  (  ) Maior de 60 anos  (  ) Outras:________________________ 

Teve algum sintoma nos últimos 14 dias: (  ) Febre  (  ) Tosse  (  ) Dor de cabeça   

(  ) Dor no corpo  (  )  Dor de garganta   

DIARISTAS 

Qual a cidade de origem?__________________________________________________________ 

Quando iniciou o trabalho?________________________________________________________ 

Meio de transporte: (  ) Caminhão (  ) Ônibus (  ) Outros__________________________________ 

Onde faz as refeições:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

INFORMAÇÕES GERAIS AO ENCARREGADO DAS 
FAZENDAS 

 

Estas informações deverão ser repassadas diariamente a todos os trabalhadores 
envolvidos na colheita do café. Visto que, a informação gera conscientização e 
consequentemente melhor adesão às medidas preventivas contra o novo 
coronavírus.  

O seu papel é de extrema importância nesse momento tão difícil que 
estamos passando. 

 

 

É uma doença causada por um vírus identificado em 2019, na 
China. Esse micro-organismo é capaz de causar graves 
infecções respiratórias e tem esse nome porque seu formato, 
quando observado em microscópio, se assemelha a uma 
coroa. 

 

COMO É TRANSMITIDO? 

A transmissão da doença costuma ser por meio de: 

 
 GOTÍCULAS DE SALIVA E ESPIRRO; 

 TOSSE; 

 CONTATO PESSOAL PRÓXIMO, COMO TOQUE OU 

APERTO DE MÃO; 

 CONTATO COM OBJETOS OU SUPERFÍCIES 

CONTAMINADAS, SEGUIDO DE CONTATO COM A 

BOCA, NARIZ OU OLHOS. 

 

COMO PREVENIR? 

LAVE AS MÃOS FREQUENTEMENTE com sabonete líquido, 
esfregando o dorso, os dedos e as unhas. Enxague com água, 
seque com papel descartável, passe álcool gel a 70% e deixe 
secar naturalmente; 

 

AO TOSSIR OU ESPIRRAR, cubra o rosto com o braço ou com 
um lenço de papel descartável; 

 

 

EVITE TOCAR nos olhos, boca e nariz; 



 

NÃO REALIZE CONTATOS FÍSICOS como beijo, abraço, 

aperto de mão; 
 

 

 

USE MÁSCARA sempre quando estiver próximo de outras 

pessoas. Lembrando que devem ser trocadas a cada duas horas, 
máscaras de pano devem ser lavadas isoladamente com água e 
sabão; 

 

 

EVITE AGLOMERAÇÕES.  

Oriente aos trabalhadores a necessidade de não circular na 
cidade, não frequentar bares, dentre outros. No momento da 
refeição, durante o turno de trabalho, mantenha a distância de 
um metro entre outros trabalhadores, não compartilhe talheres, 
copos e garrafas; 

 

PERMANEÇA EM CASA  

Caso esteja no grupo de risco ou tenha contato direto com pessoas 
pertencen-tes a esse grupo (idosos com mais de sessenta anos e  
pessoas que possuem doenças crônicas como dia- betes, hipertensão, 
doenças cardiovasculares, insuficiência renal crônica, doença 
respiratória crônica), durante os finais de semana ou ns 
períodos em que estvier trabalhando fique em casa 

 

CASO APRESENTE QUALQUER SINTOMA como febre, tosse 
ou dificuldade para respirar, não compareça ao trabalho, pois 
você colocará em risco a sua saúde e a dos demais 
trabalhadores; 

 

DISPONIBILIZE UM LOCAL PARA LAVAGEM de mãos, com 
sabão líquido e papel descartável nos refeitórios, dormitórios 
e locais estratégicos durante o turno de trabalho. 

Incentivando a lavagem das mãos frequentemente e o uso de 
álcool em gel; 

 

DISPONIBILIZE ÁLCOOL EM GEL À 70% nos refeitórios, 

dormitórios e locais estratégicos durante o turno de trabalho. 
Lavar os refeitórios, dormitórios, casas pelo menos uma vez 
ao dia com água e sabão e com a solução de água sanitária. 

 

 Caso precise sair para o supermercado (só saia se for 
estritamente necessário). 

 Todos os objetos comprados devem ser higienizados antes de 
serem guardados, incluindo alimentos e materiais de limpeza. 

 Separe uma roupa para sair de casa e coloque-a para lavar quando 
retornar. 

 Lembre-se do uso da máscara em ambientes públicos e da higienização 
das mãoes e partes do corpo expostas após o retorno para casa. 



 

COMO FAZER A SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA? 
 
PARA REALIZAR A DESINFECÇÃO dos utensílios e ambiente, 
coloque em um recipiente limpo,  900mL  de água limpa e 100mL 
de água sanitária e passe em todos os locais de maior 
circulação.  
Higienizar peneiras, panos, e todos os equipamentos que 
estiverem em contato com o trabalhador; 
Todos os objetos do trabalhador devem ser identificados e 
guardados separadamente após o término do trabalho diário e 
higienizados; 
Devem ser higienizados máquinas e equipamentos de colheita 
quando forem realizadas trocas de operadores e no final de cada 
dia de trabalho; 

 

Siga as orientações passo a passo para podermos unidos 
vencer essa doença e continuar com a colheita de café em 

nosso município com segurança para todos! 
 

1- Oriente seus trabalhadores sobre as medidas de prevenção; 
2- Disponibilize material de higiene necessário; 
3- Cadastrar novos trabalhadores que por ventura chegar; 
4- Entrar em contato semanal com a agente de saúde para passar as 

informações necessárias. 
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