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Introdução
A proteção dos profissionais que atuam nos estabelecimentos de saúde durante pandemia
do novo coronavírus faz parte das ações essenciais da Saúde Pública. O exercício das atividades
laborais dos profissionais de saúde são fontes potenciais de exposição ao vírus, sendo um dos grupos
com maior risco de contaminação. No Brasil, bem como em outros países, milhares de
profissionais de saúde foram afastados das atividades profissionais por terem adquirido
a infecção. Assim tornou-se imprescindível realizar testes diagnósticos nos profissionais

sintomáticos com rapidez e garantir a assistência médica adequada.
Objetivo
O objetivo é orientar os profissionais de saúde e gestores quanto as condutas referentes ao
acompanhamento e testes de trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde sintomáticos e /ou
positivos para COVID-19 ou contactantes de pessoas com COVID-19 entre outras situações.

Resultados esperados
Proporcionar aos profissionais de saúde o acompanhamento e monitoramento da evolução
da doença e de possíveis agravamento clínicos da infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

1

*1- Os servidores sintomáticos que apresentem sintomas leves a moderados, deverão procurar unidade 24
horas para atendimento imediato. Seguir (Protocolo de testagem do Trabalhador). Somente após confirmar
suspeita, marcar consulta para acompanhamento.
**2- Paciente inicialmente com sintomas leves, assintomáticos, contactantes que necessitem realizar RT-PCR
e a unidade não possui testagem, procurar Unidade Básica de Saúde Expansul com encaminhamento
preenchido em (anexo) assinado pelo gestor
e somente após resultado marcar consulta de
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acompanhamento. No entanto ambas as situações não impedem do servidor de procurar unidade 24 horas
para atendimento.

ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA/ COLETA DO SERVIDOR COM COVID
NA UBS EXPANSUL

Consulta

Coleta

Assintomático

Sintomático

Nome completo
Número de Matrícula*
Nome completo da mãe
Data de nascimento
Naturalidade
Endereço residencial
Município/ Estado
Telefone(s)
E-mail
Número do Cartão SUS
Unidade que Trabalha
Função
Apresente este encaminhamento no guichê.
*Todos os servidores devem apresentar número de matrícula

Data da Consulta: ____/______/_____
Horário: ______/_____

Assinatura e Carimbo do Gestor
3

Contato
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