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Uso da Máscara e Distanciamento Social 

A Primeira Presidência instou os santos a usar máscaras nas reuniões sempre que o distanciamento social 
não for possível.1 As exigências para o distanciamento social e o uso da máscara variam de uma 
localidade para outra e estão sujeitas à mudança. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 
continuam recomendando o uso de máscaras em áreas de transmissão substancial ou alta da 
comunidade, independentemente do estado da vacina.2  

Ao orientar os missionários, os líderes da missão devem estar cientes das leis, regras e normas locais, 
bem como as recomendações para a COVID-19 de organizações médicas nacionais e internacionais, como 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o CDC. Os consultores médicos da Área podem auxiliar os 
líderes de missão com essas informações.  

A Vacina e as Doses de Reforço 

• A Primeira Presidência insta os membros da Igreja a serem vacinados.3 

• Os missionários seniores e jovens são fortemente encorajados a receber a vacina COVID-19 antes 
de começar seu serviço, se ela estiver disponível em seu país de origem. Se houver uma vacina 
disponível e eles decidirem não ser vacinados, eles estarão limitados aos locais de atendimento 
em seu país de origem.4 

• O CDC recomenda que todos com 12 anos ou mais devem ter uma vacina de reforço pelo menos 
dois meses após sua vacina inicial J&J Janssen ou seis meses depois de completar sua série 
primária de vacinação COVID-19 da Pfizer-BioNTech ou Moderna. Os reforços COVID-19 serão 
recomendados quando um missionário é elegível, mas não são necessários. Consulte as diretrizes 
do CDC para obter mais informações.5 

• Um reforço vacinal COVID-19 restaura a eficácia da vacina contra a infecção para 75%. A 
vacinação COVID-19 diminui o risco de doenças graves, internação e morte por COVID-19. O 
CDC incentiva fortemente a vacinação COVID-19 para todos os cinco anos ou mais e impulsiona 
para todos os maiores de 16 anos.6 

Efeitos Colaterais da Vacina e Doses de Reforço 

Os missionários podem ter alguns sintomas da vacina, que são sinais normais de que seus corpos estão 
construindo proteção. Embora possam afetar sua capacidade de realizar as ativdades diárias, os sintomas 
da vacina devem desaparecer em alguns dias. Pelo fato de que o sistema imunológico de cada pessoa é 
diferente, algumas pessoas têm muito poucos ou nenhum sintoma da vacina – isso não quer dizer que a 
vacina não funcionou.7 

• Sintomas comuns da vacina incluem dor, vermelhidão e inchaço no braço que foi injetado bem 
como glândulas inchadas, cansaço, dor de cabeça, dores musculares, arrepios e náusea.  Estes 
sintomas são mais comuns depois da segunda dose da vacina, onde for aplicável. Indivíduos que 
tiveram COVID-19 recentemente também podem sentir mais destes sintomas.  

 
1 https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/first-presidency-message-covid-19-august-2021 
2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
3 https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/first-presidency-message-covid-19-august-2021 
4 “Vacinas”, 38.7.13, Manual Geral: Servir em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html 
6 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
7 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html 
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• Os missionários podem aplicar um pano úmido e gelado no braço afetado e exercitá-lo. Eles 
devem tomar muitos líquidos. Eles podem tomar ibuprofeno, acetaminofen, aspirina e anti-
histamínicos para aliviar os sintomas se eles ocorrerem.  

• Efeitos colaterais sérios são muito raros. Os missionários devem contatar um médico se: (1) A dor 
e o inchaço no local da injeção piorarem depois de 24 horas, ou (2) se desenvolverem falta de ar, 
dor no peito, dor de cabeça severa ou inchaço nas pernas.  Eles devem consultar um médico se os 
sintomas comuns da vacina listados acima não desaparecerem depois de alguns dias.  

• Se os missionários acharem que estão tenho reação alérgica grave depois de deixarem o local da 
vacinação, eles devem procurar cuidado médico imediatamente ligando para 911.  

Envio para teste 

Se um missionário tiver alguns dos seguintes sintomas e existe uma preocupação de exposição a  
COVID-19, ele ou ela deverá ser testado para COVID-19:  

Os sintomas incluem:8 

• Febre ou arrepios • Cefaleia 

• Tosse • Nova perda de paladar ou olfato 

• Insuficiência respiratória ou dificuldade 
de respirar 

• Garganta inflamada 

• Fadiga • Nariz congestionado ou coriza 

• Dores musculares ou no corpo • Náuseas ou vômitos 
 • Diarreia 

 

Enviado para a Sala de Emergência 

Se missionário deve ir imediatamente para uma sala de emergência se os sintomas forem mais 
significativos: 9 

• Problemas de respiração, tais como: 

o A incapacidade de subir um lance de escadas sem parar para descansar e recuperar o 

fôlego 

o A incapacidade de completar duas sentenças sem parar para recuperar o fôlego 

• Dor ou pressão persistente no peito 

• Nova confusão 

• Inabilidade de acordar ou manter-se acordado 

• Pele, lábios ou leito ungueal pálidos, cinza ou azulados, dependendo do tom da pele 

Esta não é uma lista completa. Entre em contato com um médico para quaisquer outros sintomas que 

sejam graves ou preocupantes para você. 

Teste Positivo ou Sintomático para COVID-19 

Se um missionário testa positivo para COVID-19 ou está sintomático, medidas de auto-isolamento devem 
ser implementadas imediatamente (consultar “Auto-Isolamento para Pessoas com Infecção”). 

• O CDC está encurtando o tempo recomendado para o isolamento do público. Pessoas com 
COVID-19 devem se isolar por 5 dias e se forem assintomáticas ou seus sintomas estiverem 
resolvendo (sem febre por 24 horas), siga isso por 5 dias de uso de máscara quando ao redor de 

 
8 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
9 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
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outras pessoas para minimizar o risco de infectar pessoas que encontram.  Se houver febre, eles 
devem continuar em casa até que a febre se resolva.10 

• Missionários infectados devem seguir as mesmas recomendações para o tempo e usar uma 
máscara. Eles também devem lavar as mãos com frequência, ficar pelo menos seis metros de 
distância de outras pessoas, cobrir a boca com tosses e espirros, e limpar e desinfetar superfícies 
na área de convivência regularmente e após o uso. Eles devem monitorar sua saúde diariamente. 
11  

Auto-Quarentena Após Contato Próximo com um Indivíduo Positivo para COVID (Incluindo 
Indivíduos Assintomáticos) 

A Quarentena é para prevenir que alguém que foi exposto a COVID-19 espalhe a doença para outros 
antes de desenvolverem os sintomas. 12 

• Para pessoas que não estão vacinadas ou estão a mais de seis meses de sua segunda dose de 
mRNA (ou mais de dois meses após a vacina J&J) e ainda não impulsionadas, o CDC agora 
recomenda quarentena por cinco dias seguidos de uso rigoroso de máscara por mais cinco dias. 
Se não conseguirem colocar em quarentena, devem usar uma máscara por dez dias.  Eles devem 
obter um teste COVID-19 no quinto dia, se possível. 

• Indivíduos que receberam a injeção de reforço NÃO PRECISAM ficar em quarentena após uma 
exposição, mas devem usar uma máscara por dez dias após a exposição.  Para todos os expostos, 
as melhores práticas também incluiriam um teste para SARS-CoV-2 no quinto dia após a 
exposição. Se os sintomas ocorrerem, os indivíduos devem entrar em quarentena imediatamente 
até que um teste negativo confirme que os sintomas não são atribuíveis ao COVID-19. 

Em todos os casos, um missionário deverá seguir todas as ordens da saúde locais sobre distanciamento 
social e uso de máscara, lavar frequentemente as mãos e usar higienizador de mãos Se um missionário 
ficar sintomático, ele ou ela dever se auto-isolar (consulte “Auto-Isolamento para Aqueles com Infecção”).  

Auto-isolamento para Aqueles com Infecção 

Isolamento é para evitar que quem tem ou é suspeito de ter a infecção espalhar a doença para 
outras pessoas. As recomendações abaixo são para pessoas vacinadas e não vacinadas:13 

• Fique em casa por cinco dias. 

• Se o missionário tiver febre, ele deve continuar em casa até que a febre se resolva. 

• Se o missionário continuar sem sintomas ou os sintomas estiverem resolvidos após cinco dias, o 
missionário pode sair de casa 

• O missionário deve continuar a usar uma máscara em torno de outros por cinco dias adicionais 
após os cinco dias iniciais de isolamento. 

Quarentena e Isolamento para Missionários que Moram em Apartamentos em Grupos de 4-6 

Quando um único membro de uma residência em grupo estiver sintomático ou testar positivo: 14 

 
10 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
11 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-
coping%2Fliving-in-close-quarters.html 
12 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
13 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
14 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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• O missionário sintomático deve separar-se de outros missionários, ficando em uma sala 
específica, se possível. Use um banheiro separado, se possível. 

• Missionários infectados devem sempre usar uma máscara quando ao redor de outros 
missionários, lavar as mãos com frequência, ficar pelo menos seis metros de distância de 
outras pessoas, cobrir suas bocas com tosses e espirros, e limpar e desinfetar superfícies na 
área de convivência regularmente e após o uso. Eles devem monitorar sua saúde 
diariamente.  

• Missionários não infectados devem manter uma distância de 1,80 m do missionário 
infectado. 

• Missionários não infectados no apartamento devem seguir as diretrizes listadas acima na 
seção "Auto-quarentena após contato próximo a um indivíduo COVID-Positivo (Incluindo 
indivíduos assintomáticos". 

• Cumpra o distanciamento social e a cobertura facial ao sair de casa (e sair de casa apenas 
para o essencial).  

Localizado em www.missionarymedical.org 
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