
 

 

  

 

                                                                                            

 

Nota Técnica 01/2020/SUVIG 

positivos com COVID-19 em áreas administrativas

GO. 

 

 

 Em virtude da pandemia do COVID

comunitária, e a necessidade do estabelecimento de padrões e protocolos adequados 

quanto à condutas a serem tomadas frente à identificação de um

testar positivo para o novo coronavírus (SARS

quanto à realização de testagem para pesquisa de SARS

Considerando o cenário de pandemia pelo novo Coronavírus

transmissão se dá, em especial, por contato pessoa a pessoa, mas também por objetos e 

ambientes contaminados, é fundamental proteger as pessoas em seu ambiente de 

trabalho. 

Considerando que o agente causador da doença respiratória conhecida por CO

um vírus que pertence à família Coronoviridae, denominado SARS

momento, ainda, não se tem o seu espectro clínico descrito completamente, como o 

padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade, e que ainda nã

vacina ou medicamento específico disponível até o momento, e o seu tratamento é de 

suporte e inespecífico. 

Considerando que os servidores do município têm acesso ao Plano de Saúde, conforme 

prevê DECRETO Nº 1171, DE 02 DE MAIO DE 2016

Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais (IMAS), fato que 

permite a realização do exame RT

da SMS é a prestação do serviço via 

buscam por atendimento como usuários SUS atendidos nas unidades do município, dentro 

dos critérios estabelecidos por esta secretaria.
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Nota Técnica 01/2020/SUVIG – Orientações para proceder frente a casos 

19 em áreas administrativas do Paço Municipal de 

Em virtude da pandemia do COVID-19, incluindo a confirmação da transmissão 

comunitária, e a necessidade do estabelecimento de padrões e protocolos adequados 

quanto à condutas a serem tomadas frente à identificação de uma pessoa que venha a 

testar positivo para o novo coronavírus (SARS-CoV-2), tornam-se necessárias orientações 

quanto à realização de testagem para pesquisa de SARS-CoV-2.  
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Considerando que os testes disponíveis para testagem são, no momento, o teste rápido 

por imunocromatografia, para detecção de anticorpos IgM/IgG após, pelo menos, sete dias 

da infecção, e o exame RT-PCR para casos sintomáticos, preferencialmente entre o 3° e 

7° dias de início de sintomas, seguem as recomendações referente às condutas frente a 

um caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19 a serem seguidas em áreas 

administrativas do Paço Municipal de Goiânia: 

 Ao identificar um caso suspeito ou confirmado por COVID-19, deve-se 
imediatamente afastar o profissional do ambiente de trabalho, e comunicar ao 
Centro de Informações Estratégias em Vigilância em Saúde de Goiânia (CIEVS) da 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia pelo número 3524-6332, para realização 
de busca ativa dos casos, e avaliar os critérios de contactantes em ambiente de 
trabalho, conforme PORTARIA CONJUNTA MS e ME Nº 20, DE 18 DE JUNHO DE 
2020, publicada no DOU em 19062020. Cabe ressaltar que não é recomendado o 
afastamento dos demais trabalhadores que estejam assintomáticos; 

 Seguir as recomendações para limpeza e desinfecção de superfícies, conforme 
publicação da Nota Técnica nº 05/2020 - SMS/GAB, Informações quanto a 
desinfecção de locais públicos, túneis, cabines e câmaras de desinfecção durante a 
pandemia da COVID-19 (21/05/2020) e Recomendações para limpeza e 
desinfecção de superfícies nos serviços de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia; 

 Ostrabalhadores com SÍNDROME GRIPALdeverãoprocurar o Posto de Saúde do 
Paço Municipal (ou uma unidade de saúde de urgência ou emergência do SUS ou 
de seu Plano de Saúde) para avaliação e realização de ações de vigilância 
epidemiológica, e, se necessário, realização de testagem para COVID-19 
seguindoos protocolo do MS e SMS para investigação diagnóstica conforme 
fluxograma a seguir; 

 Os contatos dos trabalhadores(as) com SUSPEITAou CONFIRMAÇÃO de COVID-
19 deverão procurar o Posto de Saúde do Paço Municipal (ou uma unidade de 
saúde de urgência ou emergência do SUS ou de seu Plano de Saúde) para 
avaliação e realização de ações de vigilância epidemiológica, e, se necessário, 
realização de testagem para COVID-19 seguindo os protocolo do MS e SMS 
conforme fluxograma a seguir:  

  



 

 

FLUXOGRAMA I – VIGILÂNCIA DA SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A) COM 
SÍNDROME GRIPAL OUCONTACTANTE DE TRABALHADOR(A) POSITIVO PARA 

COVID-19NAS UNIDADES ADMINISTRATIVASDO PAÇO MUNICIPAL 
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TRABALHADOR(A) DE UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PAÇO MUNICIPAL 
COM SÍNDROME GRIPAL OU QUE TEVE CONTATO COM CASO 

CONFIRMADO DE COVID-19 NO AMBIENTE DE TRABALHO 

POSTO DE SAÚDE DO PAÇO MUNICIPAL 

 Comunicar ao Centro de Informações Estratégias em Vigilância em Saúde de Goiânia (CIEVS) da SMS Goiânia 
por meio do telefone: 3524-6332; 

 Afastamento com atestado médico de 05 (cinco) diassomente para o caso sintomático (aguardar em 
isolamento domiciliar até que o resultado do exame fique pronto); 

 Coleta de secreção nasofaringe para realização de exame específico conforme protocolo (pesquisa de 
antígeno) no Posto de Saúde do Paço Municipal ou numa Unidade de Saúde (Plano de Saúde ou do SUS); 

 Será feito a notificação de caso suspeito de COVID-19 no sistema e-SUS/VE; 
 Comunicar à chefia imediata na Unidade Administrativa sobre o afastamento do trabalho para as providências; 
 O Trabalhador(a) deverá procurar uma Unidade de Urgência/Emergência do SUS ou do Plano de Saúde, se 

houver intercorrências ou sintomas clínicos de gravidade. 

Resultado NEGATIVO 
 Assintomático: retorno 

imediato ao trabalho. 
 Sintomático: reavaliação 

médica para conduta 
clínica e afastamento, se 
necessário. 

Resultado 
INCONCLUSIVO 

 - Repetir atestagem. 

1. Notificar como Doença Ocupacional (SINAN): a ficha pode ser 
acessada no link: 
https://portalsinan.saude.gov.br/images/DRT/DRT_Acidente_
Trabalho_Grave.pdf 

 

1. Encaminhar por e-mail a Ficha de 
Notificação (SINAN) para o 
CERESTSMS Goiânia: 
(vigilanciacerestgoiania@gmail.com)  

Realização de Testagem – coleta swab nasofaringe (pesquisa de antígeno): realizado 
do 3º ao 7º dia, preferencialmente, do início dos sintomas de síndrome gripal ou do 

último contato com o trabalhador(a) positivo para COVID-19 

1. Retorno ao trabalho após 14 dias de afastamento e monitoramento desde que esteja assintomáticopor 72 
horas. Se persistir sintomático, o trabalhador(a) deverá ser reavaliado para conduta e afastamento, se 
necessário. 

2. Trabalhador(a) da Saúde deverá retornar ao trabalho seguindo todas as medidas de prevenção com uso de 
máscaras e uso de álcool gel de acordo com as normativas definidas pela SMS, MS e ANVISA.  

ResultadoPOSITIVO 
 Permanecer afastado do trabalho por 14 dias 

(ou mais, a depender da clínica); 
 Monitoramento pelo TelemedicinaFMUFG; 
 Deverá ser reavaliado para completar 14 dias 

do contato com trabalhador positivo para 
COVID-19 ou do início dos sintomas.  



 

 

FLUXOGRAMA II – VIGILÂNCIA DA SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A) 
CONTACTANTE DE TRABALHADOR(A) SUSPEITO PARA COVID-19 NAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVASDO PAÇO MUNICIPAL 
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Yves Mauro Ternes 

Superintendente de Vigilância em Saúde 
Decreto 810/2020 

 

  

TRABALHADOR(A) DE UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PAÇO MUNICIPAL 
CONTACTANTE DE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

POSTO DE SAÚDE DO PAÇO MUNICIPAL 

 Dirigentes deverão ficar atentos ao surgimento de qualquer sinal ou sintoma sugestivo de síndrome 

gripal ou de casos confirmados de COVID-19, ou seja, deverá ocorrer uma vigilância contínua da 

situação de saúde dos(as) trabalhadores(as) das Unidades Administrativas; 

 Se o trabalhador (a) apresentar sinal ou sintoma sugestivo de síndrome gripal ou se o contato do trabalhador 

(a) positivar para COVID-19, proceder conforme “Fluxograma de Vigilância da Saúde do(a) Trabalhador(a) 

com síndrome gripal ou contactante de trabalhador(a) positivo para covid-19 nas Unidades 

Administrativasdo Paço Municipal”. 
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