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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E  

 

MEDICINA DO TRABALHO 

PROTOCOLO DE FLUXO DE ATENDIMENTO COVID19 PARA 
SERVIDORES DO IIER 

1- Bases Legais: 

Decreto nº 64.864 de 16 de março de 2020. 
Resolução SS nº 28 de 17 de março de 2020. 
LC 13.467 art. 394 A de 13 de julho de 2017 e medida cautelar do STF na ADI 
5.938. 
 
Edital do processo seletivo nº001/2020 (referência de comorbidades pertencentes 
ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis vedadas a participar do processo 
seletivo). 
Ministério da Saúde do Brasil Secretaria de Vigilância em Saúde. “Recomendações 
de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID 19 
e outras síndromes gripais”. Abril 2020.35p.  
 
2- Objetivo 

Estabelecer rotina de enfrentamento da Pandemia COVID19 de caráter temporário 
e emergencial, de prevenção de contagio, para proteção dos profissionais de saúde 
que apresentem riscos potenciais de complicações e morte pela COVID 19, tais 
como: idade, comorbidades, gestação ou outras doenças que necessitem de 
avaliação para adoção de medidas preventivas de restrição a atividade laboral. 

3- Rotina.     

a) Servidores com idade de 60 a 64 anos 11 meses e 29 dias, que apresentam 
comorbidades e que foram vacinados (duas doses da vacina) listados 
abaixo: 

Portadores de doenças respiratórias crônicas (DPOC, enfisema pulmonar, 
asma moderada ou grave, tuberculose ativa), doenças cardíacas graves, 
insuficiência cardíaca, hipertensão arterial severa, diabetes 
insulinodependente, diabetes tipo II descompensada, obesidade mórbida 
IMC igual ou acima de 40, doenças neurológicas AVC e doenças 
degenerativas, cirrose ou insuficiência hepática e outras afecções que 
deprimam o sistema imunológico ou oncológico. 

Os servidores que se encontram nos códigos 378 e 379, mediante a imunização 
(duas doses) da COVID 19, serão readequados laboralmente em atividades 
consideradas de MÉDIO RISCO e BAIXO RISCO. Nos casos de exceção, o 
servidor deverá agendar uma avaliação com médico do trabalho, trazendo o 
relatório do médico assistente para fundamentação técnica.   
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Servidores com idade de 60 a 64 anos 11 meses e 29 dias, SEM 
COMORBIDADE que foram vacinados (duas doses da vacina). 

 Deverão retornar aos seus postos de trabalho de origem. 

 

b) Os servidores com idade igual ou superior a 65 anos, mediante a imunização 
(duas doses) da COVID 19, serão realocados laboralmente em atividades 
consideradas de MÉDIO RISCO e BAIXO RISCO. Nos casos de exceção, o 
servidor deverá agendar uma avaliação com médico do trabalho, trazendo o 
relatório do médico assistente para fundamentação técnica.   

      De acordo com o decreto 64.959, de 4 de Maio de 2020, é obrigatório 
uso de EPI.   

c) Gestantes será mantidas a legislação especifica: LC 13.467 art. 394 A de 13 de 
julho de 2017 e medida cautelar do STF na ADI 5.938. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 MÉDIO RISCO 

Setores e serviços que prestam assistência direta a pacientes com outros 
diagnósticos. Exemplo: Consultórios no Ambulatório, Hospital Dia, Enfermarias não 
COVID, Coleta, Sala de Vacinas, profissionais que circulam em áreas de alto risco 
no hospital (desde que não fique no ambiente insalubre por mais de 15 minutos).  

BAIXO RISCO 

 Setores e serviços que não prestam assistência direta a pacientes. Exemplo: 
SAME, Biblioteca, Setores Administrativos, Divisão Cientifica, Epidemiologia, 
Cozinha, Estacionamento, Vestiário e salas de reuniões ou aulas obedecendo às 

regras de isolamento. 

 

 

 

ALTO RISCO (para COVID) 

Setores e serviços que prestam assistência direta a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com COVID. Exemplo: Unidades de Terapia Intensiva, Pronto 
Socorro, Setores de Internação (Enfermarias, corredores e Posto de enfermagem), 
Serviço de Imagem e Diagnóstico, necrotério, guichês e ouvidoria que atendam 
pacientes com COVID-19 e/ou familiares, CME, Centro Cirúrgico, EDA, Remoção, 
Gasoterapia,  
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Apesar do refeitório não ser local de assistência, trata-se de recinto que 
permite aglomeração de servidores sem EPIs e de diferentes setores 
internos e externos. Como medida de prevenção orientamos: a 
manutenção e distanciamento das cadeiras, disponibilização de álcool em 
gel próximo as mesas, aferição de temperatura e outras medidas sugeridas 
no setor. 

Adicionou-se, ao risco de complicações causadas pela doença, a 
estratificação de risco ambiental considerando áreas de atendimento de 
pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 e seus familiares (alto 
risco), áreas de atendimento de pacientes não suspeitos (médio risco) e 
áreas de não atendimento de usuários (baixo risco). 
 

Sendo assim, a estratificação de risco foi baseada no contato potencial com 
pessoas que tem o vírus ou não conhece o status sorológico ou sabidamente 
não tem o vírus (WWW.osha.gov/publications/OSHA3990.pdf). 
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5- FLUXO DE ATESTADO 

Servidores com sintomas suspeitos de Covid19 que procedam a coleta de Swab 
(PCR) receberão um atestado com CID B34.2 para 10(dez) dias; 

6- FLUXOS PARA NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO/DOENÇA 
OCUPACIONAL 

Quando houver indicação para abertura de Notificação de Acidente de Trabalho 
(NAT) nos casos de servidores estatutários e/ou lei 500 com resultado de exame 
PCR-RT positivo para Sars CoV 2 a chefia imediata e o servidor deverão seguir o 
fluxo abaixo: 

- Enviar ao SEESMT, requerimento para abertura de NAT (intranet/SRH); 

- 02 vias do formulário de notificação de acidente de trabalho/doença ocupacional 
(NAT) (intranet/SRH) preencher os dados do acidente, dados do acidentado, dados 

Dispensado Observação/Internação 

Atestado Coleta PCR 
conforme dias de 

Sintomas 

Encaminhar para 
chefia/RH/SEESM

T 

Positivo 

Servidor avisar chefia e 
SEESMT que prorrogará 

atestado para 
completar 10 dias dos 

sintomas 

Negativo 

Servidor retorna 
ao trabalho 

Funcionário 

Sindrome Gripal 

Pronto Socorro 

Avaliação Clínica 

O SEEMT enviará 
os atestados para 

as chefias não 
havendo 

necessidade de 
comparecimento 

do servidor 

4-FLUXO DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO SEESMT  
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da testemunha, descrição resumida do acidente e dados do superior imediato; 
anexar Rol de atividades e declaração com horário e local de trabalho, 01 via do 
formulário da testemunha, uma para cada testemunha (02 testemunhas); 
- Cópia do atestado legível; 
- Cópia do resultado do exame legível. 
 Caso o servidor tenha outro vínculo, deverá ser solicitada declaração contendo 
dados funcionais e rol de atividades no outro órgão. 

O SEESMT enviará toda a documentação via sistema SEMPAPEL para o DPME para 
prosseguimento. 

Obs.: Esclarecemos que só será considerado o registro de Acidente de 
trabalho/Doença Ocupacional após o deferimento do DPME (Departamento 
de Perícias Médicas do Estado) e publicação em Diário Oficial. 

Exceções às regras aqui estabelecidas deverão ser avaliadas caso a caso 
com a Diretoria Técnica. 

No caso de servidores CLT os mesmos deverão contatar o RH para que seja 
feita a notificação do AT(doença ocupacional ) ao INSS. 

As áreas e recomendações podem ser revistas à luz de novos 
conhecimentos. 
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