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Pensando na necessidade de reforçar os cuidados necessários na rotina
de trabalho dos frigoríficos durante a pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), a fim de manter a segurança dos colaboradores e dos
procedimentos realizados no dia a dia para garantir a continuidade desse
serviço essencial na produção da proteína suína, a Associação Brasileira
dos Criadores de Suínos (ABCS) irá realizar um webinar na próxima
quarta-feira, dia 3 de junho, às 14h.

Todos os profissionais que representam os diversos elos da cadeia
suinícola, estão convidados para conhecer as experiências enfrentadas
pelos frigoríficos americanos e brasileiros em meio à COVID-19, assim
como as orientações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) em uma série de medidas para prevenir e
diminuir o contágio da doença nos ambientes de trabalho.

Webinar “Desafios dos Frigoríficos em tempos de COVID-19”







ORIENTAÇÕES GERAIS PARA FRIGORÍFICOS EM 
RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19





Medidas de caráter geral 

• Criar e divulgar protocolos para identificação e afastamento de trabalhadores com
suspeita de contaminação pelo novo coronavírus antes de ingressar no ambiente de
trabalho e criar plano de contingência identificando ponto focal ou equipe
responsável;

• Encaminhar para o ambulatório médico da empresa, quando existente, os
trabalhadores com suspeita de contaminação por COVID-19, para avaliação e
acompanhamento adequado. O atendimento de trabalhadores sintomáticos deve ser
separado dos demais trabalhadores;

• Orientar todos trabalhadores sobre a COVID-19, especialmente sobre:
• a) sintomas;
• b) formas de contágio;
• c) correta higienização das mãos;
• d) regras de etiqueta respiratória;
• e) as medidas de prevenção e controle adotadas pela empresa;
• f) práticas de boa conduta a serem desenvolvidas no ambiente laboral e fora dele.



• Organizar os postos de trabalho de forma que haja um espaçamento de 2 metros
entre os trabalhadores, preferencialmente, ou distância de pelo menos 1 metro,
medido de ombro a ombro na linha de produção;

• Evitar trabalho em linhas de produção em que o mesmo ocorra dos dois lados da
linha de processamento (situações em que um trabalhador fica de frente para
outro, com distância inferior a 1 metro). Caso não seja possível evitar, pode-se
fornecer proteção facial adicional (face shield);

• Evitar a aglomeração de trabalhadores na entrada e saída do estabelecimento;

• Disponibilizar equipamentos de proteção e higiene para funcionários de áreas
comuns, como profissionais de limpeza, de refeitórios e enfermarias;

Medidas de caráter geral 



Práticas de boa higiene e conduta

• Disponibilizar para higienização das mãos, consistindo de água e sabonete líquido,
suporte material, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual;

• Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de
água e sabonete em intervalos regulares. Caso não seja possível a lavagem das
mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como álcool
70%;

• Orientar os trabalhadores para que os mesmos evitem tocar a boca, o nariz e o
rosto com as mãos;

• Limpar e desinfetar os locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos
ou sempre designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de
outro;



• Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários;

• Reforçar a higienização de superfícies de contato frequente das mãos, como
catracas, maçanetas, portas, corrimãos, botões de controle de equipamentos;

• Dispensar a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em
planilha;

• Adaptar bebedouros do tipo "jato inclinado", de modo que somente seja
possível o consumo de água com o uso de copo descartável;

• Adotar medidas para aumentar ao máximo o número de trocas de ar dos
recintos, trazendo ar limpo do exterior.

Práticas de boa higiene e conduta



Medidas Internas

• Promover nos refeitórios maior espaçamento entre as pessoas na fila, orientando
para que sejam evitadas conversas;

• Espaçar as cadeiras para aumentar as distâncias interpessoais. Considerar aumentar
o número de turnos em que as refeições são servidas, de modo a diminuir o
número de pessoas no refeitório a cada momento;

• Priorizar o escalonamento de horários para entrada nos refeitórios nos horários de
refeição além dos já em curso, de forma a reduzir o número de pessoas utilizando o
espaço ao mesmo tempo.



Práticas referentes ao vestiário

• Evitar aglomeração de trabalhadores na entrada, na saída e durante a troca de
roupas;

• Adotar procedimento para que os trabalhadores que utilizem o vestiário ao
mesmo tempo mantenham a distância de um metro entre si durante a troca de
roupas;

• Disponibilizar dispensadores de sanitizante adequado para as mãos, como álcool
70%, na entrada e na saída dos vestiários.



Transporte dos Colaboradores

• O trabalhador que apresente sintomas da COVID-19 não deve embarcar no
meio de transporte;

• Somente permitir o embarque no veículo com a utilização de máscara de
proteção facial;

• Manter a ventilação natural dentro dos veículos através da abertura das janelas;

• Desinfetar regularmente os assentos e demais superfícies do interior do veículo
que são mais frequentemente tocadas pelos trabalhadores;



Procedimentos de contingência

• O trabalhador apresentando qualquer sintoma ou já diagnosticado com COVID-19
deverá ser afastado de suas atividades pelo período mínimo de 14 dias;

• Os trabalhadores contactastes próximos de um trabalhador suspeito de COVID-19
devem ser informados sobre o afastamento do colega e estimulados a informar
qualquer sinal ou sintoma compatível com a doença;

• Devem ser acompanhados trabalhadores que tiveram contato com indivíduos
suspeitos ou diagnosticados com COVID-19, e/ou que utilizaram o mesmo veículo de
transporte;

• Deve ser intensificada a desinfecção do local de trabalho, das áreas comuns
frequentadas e dos veículos utilizados pelos trabalhadores com diagnóstico de
COVID-19 ou com contactantes domiciliares diagnosticados;



Retomada das Atividades de 
Setores ou do Estabelecimento

• Antes da retomada das atividades
• a) O setor ou o estabelecimento deve ser completamente desinfetado;
• b) os protocolos devem ser revistos com o intuito de aprimorá-los,

intensificando as medidas preventivas;

• Devem ser reforçadas as orientações aos trabalhadores sobre as medidas
preventivas antes do retomo ao trabalho.



Boletim de Acompanhamento

Frigoríficos vs COVID-19

26 de Maio de 2020

Neste período de pandemia pelo qual estamos passando se tornou necessário acompanhar as informações sobre o assunto. Nesse sentido,  
as consultorias MB Associados e MB Agro produziram um BI com informações públicas organizadas sobre a COVID 19 que estamos  

disponibilizando deste 20 de maio. Esperamos que esta iniciativa seja útil para o entendimento deste momento tão delicado.



Dados atualizados até 26/05/20

!( MATADOURO DE AVES

!( MATADOURO DE BOVINO

!( MATADOURO DE SUINOS

Casos Acumulados

Fonte: MBAgro



SP, RJ, ES e MG
Dados atualizados até 26/05/20

!( MATADOURO DE AVES

!( MATADOURO DE BOVINO

!( MATADOURO DE SUINOS

Casos Acumulados

Fonte: MBAgro



MT, MS,TO e GO
Dados atualizados até 26/05/20

!( MATADOURO DE AVES

!( MATADOURO DE BOVINO

!( MATADOURO DE SUINOS

Casos Acumulados

Fonte: MBAgro



RS, PR e SC
Dados atualizados até 26/05/20

26_mai_20
1 - 7

8 - 19

20 - 41

42 - 89

90 - 179

180 - 307

308 - 503

504 - 892

!( MATADOURO DE AVES

!( MATADOURO DE BOVINO

!( MATADOURO DE SUINOS

Casos Acumulados

Fonte: MBAgro



MA, TO e PA
Dados atualizados até 26/05/20

!( MATADOURO DE AVES

!( MATADOURO DE BOVINO

!( MATADOURO DE SUINOS

Casos Acumulados

Fonte: MBAgro



Obrigada!
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