
Servidor apresenta 
sintomas suspeitos?

Comunica chefia e liga 
para Disque-Covid ou 

Convênio Próprio

Recebe do serviço de 
saúde contatado o 

Atestado Inicial 
(+-3dias) e Solicitação 

para Exame

Servidor envia Atestado para 
periciaoficialemsaude@ufsm.br

Resultado PCR
Servidor comunica 
Médico Assistente

Servidor comunica 
Chefia e retorna ao 

trabalho
Não detectado

Servidor Comunica 
CQVS através do 

email 
cqvs.covid@ufsm.br

Detectado

Servidor 
sente-se em 

condições de manter 
atividades laborais 

de forma 
remota?

Comunica seu 
Médico Assistente E

Preenche Declaração 
para seus 

Coabitantes

NÃO

SIM

Médico/CQVS fornece 
atestado para execução de 

trabalho remoto exclusivo por 
14 dias a partir do início dos 

sintomas

Médico/CQVS fornece ou 
complementa Atestado para 
Afastamento Laboral por 14 

dias a partir do início dos 
sintomas

Servidor encaminha Atestado 
para Chefia Imediata

Servidor encaminha atestado 
para PEOF pelo e-mail 

periciaoficialemsaude@ufsm.br

SIM

Mora 
com pessoa 

com diagnóstico por 
PCR de 

COVID-19?

Trabalha com 
pessoa com diagnóstico 
por PCR de COVID-19? 

(CASO ÍNDICE)

Último contato 
com o Caso Índice foi 

entre 2 dias antes e 10 dias 
depois da data de início* 

de sintomas deste?

- Em caso de Caso Índice assintomático considerar a data de Realização do Exame

Encaminhar 
documentos 

comprobatórios 
para 

cqvs.covid@ufsm.br

CQVS enquadra no 
SIE como 

Vulnerável para 
Trabalho Remoto 

por 14 dias

Permaneceu 
assintomático?

NÃO

Retorna ao trabalho 
após 14 dias

SIM

NÃO

NÃO

SIM
Observar sintomas

Manter distanciamento social
Usar máscara

Higiene de mãos

NÃO

NÃO

Contato com 
Caso Índice foi 

prolongado?
Trabalham na mesma sala, ficaram 

mais de 1 hora em contato 
contínuo; convívio 
repetido ao longo 

dos dias?

SIM

NÃO

SIM

SIM

FLUXO PARA SERVIDORES RJU COM LOTAÇÃO EXTERNA AO HUSM

Servidor que teve 
contato com Caso ìndice está 

sintomático?

SIM

Servidor Comunica CQVS através do 
email cqvs.covid@ufsm.br e

CQVS enquadra no SIE como Vulnerável 
para Trabalho Remoto por 14 dias a contar 

do último contato com o Caso Índice

NÃO
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