
Orientando os trabalhadores do Grupo de Risco. 

A equipe médica do Banco Santander identificou, através do mapeamento das diversas ações 

de promoção a saúde com sua participação, que você pode apresentar maior potencial de 

risco de complicações se acometido pelo COVID-19, pelo seu histórico referido de saúde. De 

acordo com Ministério da Saúde, fazem parte do grupo de risco: Pessoas com 60 anos ou mais 

(com ou sem doenças crônicas); Hipertensos; Diabéticos; Doentes pulmonares graves (asma e 

bronquites graves, DPOC e dependentes de oxigênio); Deficiências do sistema imune (HIV, 

Lúpus, tratamento de Câncer, Esclerose Múltipla, dentre outros); Doenças renais crônicos 

(Insuficiência Renal, tratamento de diálise); Gestantes. 

Outras doenças crônicas como rinites, doenças musculares, depressão e alergias alimentares, 

não tem comprovação de maior risco ou gravidade para Coronavirus. 

Se você faz parte do grupo de risco, você deve permanecer em isolamento domiciliar durante 

o período de grande circulação do vírus em nosso país. Para isso você tem as seguintes 

alternativas: 

1. Trabalho em Home Office, sem alternar para trabalho presencial em esquemas de 

rodizio. Importante: Para esta alternativa é fundamental o alinhamento com o seu gestor. 

2. Demais situações, para justificativa de ausência você deve preencher a auto 

declaração (https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-

autodeclaracaodoencacronicasvf/20-03-26_132918_autodeclaracaodoencacronica.pdf) e 

enviar para o Fale com RH ou ligue para (11) 3012-2881, das 9h às 18, para que o 

procedimento de justificativa de ausência seja efetuado. Nesse primeiro momento 

haverá concessão de férias por até 30 dias, baseado na Medida Provisória 927/2020. 

Aqueles que, ainda assim, entenderem a necessidade de entrega de atestado como 

justificativa de ausência, pedimos que os documentos preencham os critérios da emissão de 

atestados médicos conforme Resolução nº 1658/2002 do Conselho Federal de Medicina 

podendo haver necessidade de encaminhamento ao INSS e procedimento pericial. 

Nossa maior preocupação é com sua saúde. É importante sua consciência, responsabilidade e 

autocuidado. 

Importante: Caso não apresente nenhuma das doenças citadas, queira encaminhar e-mail 

à Gestão Integrada da Saúde gestaointegradasaude@santander.com.br solicitando sua 

exclusão da lista de acompanhamento. As informações de saúde serão preservadas, conforme 

legislações vigentes na Constituição Federal do Brasil, nas Normas Processuais e no Código de 

Ética Médica. 

Importante: É fundamental que cada um continue cuidando da prevenção: lave as mãos, evite 

tocar o rosto e use álcool em gel sempre. 

 


