
FLUXO DA C.A.T. (COMUNICAÇÃO 
ACIDENTE DE TRABALHO) AO COVID-19 

Identificação do Individuo que se acidentou
no exercício de trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou
a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho.

O médico da unidade (Hospital ou 
Centro comunitário covid) deverá 
reavaliar exposição , considerando 

contatos interpessoais e/ou objetos 
potencialmente contaminados no local 

de trabalho e/ou 
transporte/deslocamento, e existência 

de outros casos no trabalho( vide 
roteiro). Realizando atestado medico 

detalhadamente sobre a ocorrência do 
acidente no ambiente de trabalho , 
inclusive o diagnostico com o CID e o 
período provável para o tratamento, 

contendo assinatura, CRM, data e 
carimbo profissional medico

O trabalhador devera encaminhar 
a Secretaria de saúde( Programa 

saúde do trabalhador) os 
seguintes documentos:  

Notificação no SINAN na ficha de 
acidente de trabalho grave e, 

Formulário do C.A.T, inclusive o 
atestado medico original.

Obs: Será abortado se não estiver 
preenchido  todos os campos 

corretamentes.

Fonte: GuiaV.E.P.S.T.;

Somente prosseguir a previdencia social se 
for considerando covid-19 positivo 
relacionada ao Trabalho (CID U07.1). Com
o prazo de ate 12 horas após a ocorrencia 
do acidente de trabalho para encaminhar 
a saude do trabalhador do municipio.



FLUXO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO 
SAÚDE DO TRABALHADOR

Identificação do Individuo que se acidentou
no exercício de trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou
a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho .

Após preenchimento da Ficha de 
Notificação Compulsória   de acordo com 

agravo  , encaminhar para Vigilância de 
Saúde do Trabalhador Municipal na S.M.S.

obs: finais de semana e feriados 
considerar o próximo dia útil. 

•Ficha de notificação de acidente de trabalho com exposição a material biológico;
•Ficha de notificação de acidente de trabalho;
•Ficha de notificação de acidente por animal peçonhento;
•Ficha de notificação de câncer relacionado ao trabalho;
•Ficha de notificações de dermatoses ocupacionais;
•Ficha de notificação de intoxicação exógena;
•ficha de notificação de lesões por esforços repetitivos e distúrbios ostemusculares; 
relacionados ao trabalho;
• Ficha de notificação de perda Auditiva;
•Ficha de notificação de pneumoconioses;
•Ficha de notificação de transtorno mentais relacionados ao trabalho.

NOTIFICAÇÃO RELACIONADA AO TRABALHO 

Fonte:GuiaV.E.P.S.T.;



FLUXO ATENDIMENTO AO  PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL – COVID-19

Unidade de Saúde Identifica um Profissional
com vinculo empregatício na rede municipal
independente do setor de atuação, que
necessita de avaliação medica onde tem
algum vinculo com caso confirmado Covid-19
ou se encaixa com a definição de caso
suspeito de Covid-19 segundo O.M.S.

Encaminhar o Profissional para
Centro de enfrentamento ao
Covid-19 mais próximo de sua
localização das 08h ás 17h para
iniciar o protocolo Covid-19 da
rede municipal. O Município
dispõe atualmente de dois
centros , sendo um no bairro
ferradura e outro no Bairro Vila
Verde.

O profissional após 
atendimento, deverá deixar 
uma copia de seu atestado 

medico  para sua chefia 
imediata, que será 

encaminhado ao RH da 
Prefeitura.

Observações; 
Profissional Assintomático poderá ser
afastado por 7 dias, após o período
sem sintomas, retorna ao trabalho.
Se durante o período de 7 dias
evoluir com sintomas, estender o
afastamento até completar 14 dias
de afastamento.

Protocolo covid = Um conjunto de ações para responder ao individuo com 
segurança a confirmação do diagnostico de covid-19.


