
RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/SETUR Nº 738 DE 17 DE MARÇO DE 2020 

ESTABELECE NORMAS DE CONDUTA E RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE 

INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) A SEREM ADOTADAS NAS UNIDADES DE 

HOSPEDAGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO, no uso de 

suas atribuições legais, CONSIDERANDO: 

- a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 

Mundial (OMS) da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

- que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde 

para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos;  

- que esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e que a 

investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência da 

vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS; 

- a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), por 

meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

- que a Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS/MS) a gestão do COE-nCoV, a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição 

Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); 

- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes; 

- a Declaração de Pandemia pela OMS em 11 de março de 2020; 

- que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 

de riscos, danos e agravos à saúde pública; 

- o Decreto nº 46.970, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do COVID-19, do 

regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras providências; e 

- o advento da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento de emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus, COVID- 19 responsável pelo surto de 2019; 

RESOLVE: 



Art. 1º - Quando for identificado hóspede que apresente sinais e sintomas de infecção 

respiratória, podendo ser indicativo o COVID-19, orienta-se aos responsáveis pelas unidades 

de hospedagem: 

I - indagar diretamente ao hóspede se está com febre ou sintomas respiratórios como tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal, dificuldade para deglutir, dor 

de garganta, coriza; 

II - caso o hóspede apresente sinais e sintomas mencionados, orientá-lo a buscar atendimento 

no serviço de saúde de emergência mais próximo (Hospital ou Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA);  

III - comunicar à autoridade sanitária, no caso, o Centro de Informações Estratégicas de 

Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, pelo e-mail 

notifica.ses.rj@gmail.com ou pelo telefone do plantão (24h) 21 98596-6553 ou 21 980007575 

do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), da SMS Secretaria 

Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro para que esta designe profissional 

específico para proceder à abordagem adequada; 

IV - recomendar o uso de máscara cirúrgica e medidas padrão de controle; 

V - restringir a permanência nos ambientes de atividades coletivas (refeitórios, áreas de lazer) 

até elucidação diagnóstica; 

VI - sugerir a manutenção de ventilação natural nas dependências do hóspede e diminuir o uso 

de condicionadores de ar ao estritamente necessário. 

Art. 2º - Quando for identificado funcionário com sintomas respiratórios, orienta-se aos 

responsáveis pelas unidades de hospedagem: 

I - fornecer, ao funcionário, máscara cirúrgica e exigir seu uso imediato; 

II - afastá-lo, de imediato, de suas atividades; 

III - encaminhá-lo ao atendimento médico para elucidação diagnóstica, o mais brevemente 

possível; 

IV - comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de caso(s) de infecção 

humana pelo COVID-19, conforme contatos descritos no art. 1º. 

Art. 3º - Quando houver funcionários com diagnóstico confirmado de infecção pelo novo 

coronavírus (COVID-19), orienta-se aos responsáveis pelas unidades de hospedagem: 

I - de acordo com as normas vigentes, afastar o funcionário pelo prazo determinado por 

recomendação médica;  

II - manter ventilação natural nos ambientes e diminuir o uso de condicionadores de ar ao 

quantitativo estritamente necessário. 



Art. 4º - Consideram-se medidas padrão de controle, a serem adotadas pelos responsáveis 

pelas unidades de hospedagem: 

I - divulgar e reforçar a adoção de medidas de higiene das mãos - com preparação alcoólica ou 

água e sabonete líquido (ou espuma) - para funcionários e hóspedes; 

II - disponibilizar dispensadores com preparação alcoólica nos principais pontos de assistência 

e circulação; 

III - divulgar e reforçar a observância da etiqueta respiratória, para funcionários e hóspedes: 

quem eventualmente tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou 

lenço de papel, bem como evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas; 

IV - sempre que possível, manter os ambientes naturalmente ventilados (portas e/ou janelas 

abertas); 

V - reforçar a observância dos procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios, 

superfícies e ambientes de convivência; 

VI - utilizar, de forma exclusiva, utensílios que possam ser objeto de propagação do novo 

coronavírus (COVID-19), como pratos, talheres e copos. 

VII - restringir o acesso de funcionários com sintomas respiratórios. 

Art. 5º - Recomenda-se, ainda, para todos os meios de hospedagem, que os disponham, que 

paralisem as atividades em academia, spa, piscina e demais áreas de convívio e espaços de uso 

compartilhado. 

Art. 6º - Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 

Secretário de Estado de Saúde 

OTAVIO LEITE 

Secretário de Estado de Turismo 

 


