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ORIENTAÇÕES PARA IDENTIFICAR, NOTIFICAR E QUALIFICAR AS NOTIFICAÇÕES DA 

COVID-19 COMO DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO 

Nota Técnica Nº 002/2021 NVST/CEREST/SVS/AP 

Macapá/AP, 30 de maio de 2021. 

  

Considerando que a vigilância dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho está fundamentada na notificação 

desses agravos e tem como objetivo a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores por meio de ações de 

vigilância dos riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho, bem como, a organização da assistência, 

compreendendo procedimentos de diagnóstico, tratamento e reabilitação de forma integrada ao SUS e, que, as 

Portarias nº 204/2016 e nº 205/2016 definem as doenças e agravos relacionados ao trabalho como de notificação 

compulsória no Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN); 
 

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) através do Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador - 

(NVST/CEREST) vem orientar a rede de saúde amapaense sobre o registro e qualificação das notificações da 

COVID-19 como doença relacionada ao trabalho no SINAN-NET, de forma articulada com as instituições  

públicas e privadas, como: núcleos hospitalares de epidemiologia (NHE), comissões de controle de infecção 

hospitalar (CCIH), unidades de atenção básica, laboratório LACEN, emergência pré-hospitalar (UPA e SAMU), 

centros de informações estratégicas de vigilância em saúde (CIEVS), setores de vigilância em saúde, entre outros. 

E ainda, lança as seguintes orientações para as notificações dos casos confirmados de COVID-19 em trabalhadores 

que, atuam na área da saúde, segundo a Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador/SVS/MS:  

- Notificar os casos confirmados de COVID-19, inclusive os casos retroativos, através da análise de prontuário 

e/ou entrevista (anamnese ocupacional) com o trabalhador; 

- Verificar se o vírus foi contraído no ambiente de trabalho, trajeto para o trabalho, ou ainda, em outros ambientes; 

- Informar que, para os trabalhadores que atuam na área de saúde, o nexo causal será automático porque 

apresentam riscos mais elevados de contaminação;  

- Confirmar o nexo causal com o trabalho para os trabalhadores celetistas e preencher a Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT)  

- Excluir o nexo causal para trabalhador que estiver desenvolvendo suas atividades em teletrabalho. Neste caso, 

não cabe o nexo causal com o trabalho, independente do vínculo. 
 

Investigação epidemiológica da exposição ao SARS-CoV-2 no trabalho  

Para a investigação epidemiológica da exposição ao vírus SARS-CoV-2 no ambiente de trabalho, devem ser 

levantadas informações sobre o trabalhador, a ocupação e a atividade de trabalho, condições e ambientes de 

trabalho e possíveis contatos com pessoas com Covid-19. Assim, recomenda-se considerar as condições e as 

informações relacionadas à tríade: PESSOA-TEMPO-LUGAR que possam esclarecer a relação da exposição ao 

vírus com o trabalho. 
 

Definição de caso confirmado de COVID-19 relacionado ao trabalho  
Trabalhador com COVID-19 confirmada, em que a anamnese ocupacional ou investigação epidemiológica 

evidenciou exposição/contato com: 

- Outro(s) trabalhador(es) e/ou com pessoas (usuários e clientela dos serviços) com COVID-19 positivo(s) no 

ambiente de trabalho, e/ou 

- Condições de trabalho propícias para essa exposição/contaminação, ou 

- Provável(is) contato(s) no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, porém 

- Sem histórico de caso confirmado no domicílio e/ou em contato comunitário, cronologicamente compatíveis 

(BRASIL, 2021; BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020, BAHIA, 2020). 
 

NOTIFICAÇÃO E REGISTRO DOS CASOS: 

O que notificar?  

Casos de COVID-19 (sintomáticos ou assintomáticos), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e/ou óbito. 

OBS1: Resultado de exame com IgG reagente só deve ser considerado para fins de notificação e registro de caso, 

em indivíduos não vacinados. 
 

Quem deve notificar? 

Profissionais de instituições de saúde do setor público e privado.  
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Onde notificar? 

Unidades públicas e privadas: Núcleos de Saúde e Segurança do Trabalhador (NUSAT), Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH), Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMST), Núcleo de Hospitalar de Epidemiologia (NHE), UPAS 24 e afins. 

 

Quais CID poderão ser usados? 
 

CID 10 Códigos Internacional de Doenças (CID 10 - OMS) para a COVID-19 

B34.2  Infecção por Coronavírus de localização não especificada. 

U07.1  COVID-19: vírus identificado. Diagnóstico de COVID -19 confirmado por testes de laboratório. 

U07.2 
 COVID-19: vírus não identificado. Diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID -19, em que a 

confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível.  

OBS1: Os novos códigos U07.1 e U07.2, definidos pela OMS, são os marcadores da pandemia no Brasil.  

Na mesma linha em que for alocado o B34.2 deve constar, também, o código marcador U07.1 ou U07.2. 

OBS2: Caso o código U04.9 tenha sido utilizado como marcador para caso suspeito ou confirmado de COVID-19, deverá 

ser substituído pelos códigos supracitados. 

Fonte: Bahia, 2020. 
 

Como coletar os dados? 

Anamnese clínico-ocupacional: Considerar as informações relacionadas à tríade PESSOA-TEMPO-LUGAR, 

que possam esclarecer a relação da exposição ao SARS-CoV-2 com o trabalho, durante o processo de investigação 

pelas equipes: 

- Identificação do trabalhador: Nome; Idade; Data de nascimento; Sexo; Nome da mãe; Raça/cor; Escolaridade; 

Ocupação; Endereço de residência; Telefone e e-mail de contato.  

- Ocupação e a sua relação com o grau de risco de exposição da atividade ocupacional: Detalhar a ocupação 

e atividades de trabalho desenvolvidas pelo trabalhador; Se tiver mais de uma ocupação ou local de trabalho, 

registrar essas informações para todas elas.  

- Vínculo empregatício: Identificar o tipo de vínculo ou situação no mercado de trabalho; Data de admissão e 

demissão, se for o caso; Tempo de trabalho na empresa e na ocupação (em anos, meses ou dias); Tipo e duração 

de jornada; Nome da empresa (principal ou terceirizada, se for o caso); Ramo de atividade econômica.  

- História clínica: Descrever os sintomas, a data início e evolução; Isolamento domiciliar e por quanto tempo; 

Atendimento em serviço de saúde, em que unidades, por quantas vezes; Internamento hospitalar, quanto tempo 

durou a internação; Nome e local (bairro, município) das unidades de saúde em que foi atendido; Comorbidades.  

- Identificação de contatos: Identificar possíveis contatos. 

- Condições e ambiente de trabalho: Descrever as condições e o ambiente de trabalho. 

- Aspectos psicossociais do trabalho: Apoio do psicólogo, assistente social ou pessoa do Recursos Humanos. 

- Deslocamento do trabalhador do domicílio para o trabalho e vice-versa: Tipo veículo usado no 

deslocamento (próprio ou coletivo). 

- Medidas de proteção individual e coletiva: Equipamentos de proteção individual e coletiva disponibilizados 

pela empresa e utilizados pelo trabalhador. 
 

Como diagnosticar a COVID-19? 

Exames laboratoriais; Exames de imagem; Testes rápidos. 
 

- Exame RT-PCR:  

Padrão ouro para o diagnóstico. Deve ser feito entre 3 a 7 dias da data de início dos sintomas. 
 

- Testes laboratoriais (imuneensaios) ou testes rápidos: 

Identificar anticorpos específicos para a COVID-19; Imunoglobulina M (IgM): indica infecção ativa/aguda e a 

Imunoglobulina G (IgG): indica contato prévio com o vírus. Período adequado para a coleta de material varia de 

7 a 14 dias após início dos sintomas, sendo mais indicado a partir do 10º dia. Fora deste período há maior chance 

de obter resultados falso negativos.  

OBS: Datas e resultados dos exames devem constar e registrar de que forma foi feita a confirmação diagnóstica.  
 

Qual o Critério para encerramento do Caso? 

Resultados de exames laboratorial e/ou usar o critério clínico epidemiológico. 
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Quais as instruções para preenchimento da Ficha de Notificação de Acidente de Trabalho para COVID-19 

relacionada ao trabalho? 

Utilizar e seguir as instruções de preenchimento: 
Campo 3 Registrar a data em que foi finalizada a investigação epidemiológica. 

Campos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 

Dados de identificação/qualificação pessoal do caso. Seguir orientações no instrutivo de 

preenchimento do AT do SINAN-NET. 

Campo 7 
Registrar a data do início dos sintomas no caso de pessoa sintomática; no caso assintomático, 

colocar a data de coleta do teste que deu positivo. 

Campo 31 

Preencher o nome da ocupação principal (consultar a CBO, quando necessário). Escrever por 

extenso com o maior detalhamento possível a ocupação principal (mais ligada à exposição) e as 

demais ocupações se exercer mais de uma; se necessário, utilize o campo outras informações 

ao final da ficha para completar essa informação. 

Campo 32 

Se trabalhar em mais de um local ou tiver mais de uma ocupação, deve ser preenchido com o 

tipo de vínculo no trabalho/emprego/estabelecimento com maior probabilidade de estar 

associado à exposição ao SARS-CoV-2. Se necessário, utilize o campo “informações 

complementares e observações” ao final da ficha. 

Campo 33 
Registrar o tempo de trabalho na ocupação principal com maior probabilidade de estar associada 

à exposição ao SARS-CoV-2. 

Campo 34 Registrar o código referente ao local onde ocorreu a exposição pelo SARS-CoV-2. 

Campos 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44 e 45 

Registrar os dados da empresa relacionada à exposição ao SARS-CoV-2. Investigar a exposição 

e riscos, registrando o vínculo mais provável de exposição. Os demais vínculos concomitantes 

registrar em “informações complementares e observações”. 

Campos 46, 47, 48 e 49 Registrar todas as informações relacionadas à empresa terceirizada. 

Campos 50 e 51 
Registrar no campo 50 a hora do início da jornada e no 51 o tempo em horas da jornada de 

trabalho. 

Campos 52 e 53 
Registrar os dados vinculados ao local de trabalho em que ocorreu a exposição ou a mais 

provável, no caso de haver mais de um. 

Campo 54 

Registrar o CID 10: Y.96 (circunstâncias relacionadas à condição de trabalho). Utilizar este 

código para os casos de COVID-19 com a finalidade de identificação a posteriori no banco do 

SINAN-NET AT. 

Campo 55 
Registrar tipo de acidente: 1 - Típico: contaminação ocorrida no local de trabalho 2 - Trajeto: 

aqueles em que a ida e/ou volta para o trabalho pode ter sido a fonte mais provável de exposição. 

Campo 56 Registrar se existem outros trabalhadores com COVID-19 no local de trabalho. 

Campo 57 Registrar número de trabalhadores com COVID-19 positivos no local de trabalho. 

Campos 58, 59, 60, 61 e 62 Registrar informações do local de atendimento médico de maior complexidade. 

Campo 63  Utilizar o código 10 - todo o corpo. 

Campo 64 

Registrar obrigatoriamente o código da CID-10, B34.2 (infecção por Coronavírus em área não 

especificada). Utilizar este código para os casos de COVID-19 com a finalidade de identificação 

a posterior no banco do SINAN-NET AT. 

Campo 65 
Registrar o tipo de tratamento realizado, atentando para o item 3 (ambos) em caso hospitalar e 

ambulatorial. 

Campo 66 

Registrar a evolução, utilizando a informação mais atualizada. Em caso de óbito, complementar 

e/ou encaminhar retificação das informações da Declaração de Óbito, segundo orientações do 

item 6 Investigação de Óbito de COVID-19. Recomenda-se não utilizar os itens 5, 7 e 9. 

Campo 67 Registrar a data do óbito (dia, mês e ano). 

Campo 68 
Este campo se aplica para os trabalhadores CLT. A opção 3 (Não se aplica) se marca para os 

trabalhadores com outros tipos de vínculo que não CLT. 

Campo - Informações 

complementares e 

observações 

Registrar informações complementares da investigação epidemiológica do caso. Registrar 

detalhadamente informações que permitam elucidar a relação da COVID-19 com o trabalho. 

Exemplo: atividades econômicas, se houver mais de uma, deve-se esclarecer, bem como, as 

obtidas na inspeção sanitária de ambiente de trabalho. 

Campo - Investigador Preencher todos os campos de forma completa, sem abreviatura e legível. 
Fonte: Ficha de Acidente de Trabalho/SINAN-NET 
 

OBS:  

- As notificações deverão ser investigadas até o fechamento do Caso nas unidades de saúde que o trabalhador da saúde 

executa suas atividades laborativas (NVE, CCIH, NHE e SESMT); 

- Trabalhadores terceirizados que executam suas atividades, dentro da área hospitalar deverão ser notificados; 

- Caso de óbito com pendência de resultados de exames laboratoriais, a Declaração de Óbito (DO) pode trazer a informação 

de causa mortis por COVID-19, SUSPEITO ou a definir. Em tese, a DO poderá ser alterada a posteriori. A notificação no 

SINAN-NET já realizada deverá ser atualizada com novas informações sobre o óbito; 
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FLUXOGRAMA DA NOTIFICAÇÃO DA COVID-19 RELACIONADA AO TRABALHO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trabalhador com quadro suspeito de COVID-19 atendido em qualquer serviço de saúde 

Realizar anamnese ocupacional (1) durante consulta, triagem e afins 

 

Foi possível identificar se a 

contaminação ocorreu no 

ambiente de trabalho? 

 

SIM 

 
NÃO 

 

Doença relacionada ao trabalho 

 

Fluxo Normal 

Se o trabalhador for a óbito, preencher a Declaração de 

Óbito, com referência ao acidente de trabalho. 

Notificar na Ficha de Acidente de Trabalho do SINAN: 

Preencher os campos sobre a ocupação e local de trabalho; 

Preencher todos os demais campos que possam caracterizar 

COVID-19 relacionada ao trabalho. 

Emitir Atestado Médico para a Empresa abrir a CAT, se for 

o caso. 

 

(1) Anamnese clínico-ocupacional: 
 

- Identificação do trabalhador 

- Ocupação e sua relação com o grau de risco de exposição da atividade ocupacional 

- Vínculo empregatício 

- História clínica 

- Identificação de contatos 

- Condições e ambiente de trabalho 

- Aspectos psicossociais do trabalho 

- Deslocamento do trabalhador (domicílio       trabalho) 

- Medidas de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) 
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