
COMO FAZER QUEM QUANDO

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE COLABORADORES COM SINTOMAS GRIPAIS 

Quando identificado o 

sintoma

Colaborador 

Colaborador 
Ao identificar qualquer 

sintoma 

Ambulatório da 

Unidade

Após a finalização do  

acompanhamento/

tratamento

TAREFA AÇÃO

Verificando no colaborador algum tipo de sintoma gripal, como por exemplo: FEBRE + Dor de Garganta

ou Falta de Ar ou Tosse ou Coriza e questionar o colaborador se houve contato com pessoas que

apresentam o mesmo sintoma.

Ambulatório da 

Unidade

No atendimento do 

colaborador

Acompanhamento de 

Sintomas Gripais 

Acompanhamento do 

COVID-19

Orientando o colaborador sobre sintomas e sinais da gripe e informando sobre a necessidade de repouso

e quarentena de 14 dias. Registrando o afastamento na planilha de controle Monitoramento COVID-19.

Em caso de piora dos sintomas, orientar o colaborador sobre procura de assistência medica na rede

municipal/particular de saúde do município.

Durante todo 

acompanhamento/

tratamento

Colaborador

Na confirmação do caso

Seguindo rigorosamente as orientações médicas, desde cuidados domiciliares até internação hospitalar

quando necessário.

Entrando em contato com o ambulatório da unidade e informando sobre a confirmação do COVID-19.

Realizando a avaliação da saúde no ambulatório da unidade, através da medição da temperatura e

diagnostico de sintomas gripais.

Deslocando até uma unidade de Saúde: Pronto Socorro, posto de saúde, Consultório médico, e seguir as

orientações recebidas durante o atendimento.

Direcionando-se ao ambulatório da unidade e realizando a avaliação da saúde, através da medição da

temperatura e diagnostico de sintomas gripais.

Entrando em contato com o SESMT do Negócio e Corporativo - Área médica sobre o caso identificado e

o estado de saúde do colaborador e o Gerente de SESMT do  Negócio.

Colaborador
Após a finalização da 

Quarentena

Ambulatório da 

Unidade

Identificar Sintomas Gripais

Procurar a Unidade de Saúde 
do Município e Seguir 

Orientações 

Afastar colaborador

Houve melhoras 
dos sintomas?

SIM

NÃO

Realizar o retorno do 
afastamento

Caso de COVID-19 
confirmado?

Realizar o retorno do 
afastamento

Seguir as orientações médicas

NÃO

SIM

Informar o SESMT do Negócio e 
SESMT Corporativo

FIM

FIM

FIM

Informar ambulatório sobre caso 
confirmado
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