
 
 

 

Protocolo de Triagem da Covid-19  

ATENÇÃO: 

Este formulário será aplicado apenas por pessoa devidamente treinada, em ambiente arejado, 

mantendo distância mínima de 1 metro do entrevistado, na sequência a seguir: 

1. Aferição da temperatura corporal >= 37.8ºC. 

2. Condução do trabalhador para local afastado dos colegas e bem arejado. 

3. Orientação para a lavagem correta e imediata das mãos. 

4. Fornecimento de máscara orientando a sua correta utilização. 

5. Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma 

preocupante, encaminhar imediatamente à UPA/UBS. Caso contrário, manter a pessoa com 

a máscara e prosseguir com o preenchimento do formulário. 

6. Caso o trabalhador responda sim a qualquer uma das perguntas abaixo, deverá ser 

conduzido à UPA/UBS mais próxima. 

7. Encaminhamento da foto deste documento preenchido ao whats app do SESI (71) 98161-

4474, para apoio à empresa no monitoramento dos trabalhadores.  Caso algum trabalhador 

seja indicado para isolamento domiciliar, o profissional de Saúde do SESI realizará o 

Telemonitoramento após 48h. 

8.  Dúvidas de trabalhadores e empresa também poderão ser esclarecidas contatando o Tira 

Dúvidas do SESI (71) 98161-4474.  

 

Nome da empresa:                                                              CNPJ: 
Nome do trabalhador: 
CPF: 
Idade:                                                                               Sexo: (   )F (   )M 
Telefone de contato: (    ) 
Endereço:                                                                         CEP: 
 

1- Apresenta: febre + tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória ou fraqueza intensa? 
 

NÃO: (  ) Notificar ao RH da empresa para Telemonitoramento após 48 horas. Fazer orientações 

gerais de prevenção da Covid-19 (uso correto de máscara, lavagem das mãos, higiene pessoal, evitar 

aglomerações, alimentação balanceada, hidratação e isolamento domiciliar até completar 14 dias do 

início dos sintomas). Orientar quanto ao Tele Coronavírus 155 ou SESI Tira-dúvidas COVID-19. 
 

SIM:  (  ) Seguir com pergunta 2 

 

2- Além da febre, sente falta de ar mesmo quando está parado, com sensação de desmaio ou 

fraqueza? 

 

NÃO: (   ) Notificar ao RH da empresa para Telemonitoramento após 48 horas. Seguir com pergunta 

3 para avaliar necessidade de avaliação médica 
 

SIM: (   ) Encaminhar à emergência (UPA/UBS) 
 

3- A febre está presente há mais de dois dias? Possui doenças do coração, pulmão ou rins? É 

imunossuprimido? Possui alguma doença genética? Algum contato com pessoa que teve 

diagnóstico confirmado de COVID-19? 
 

NÃO: (  ) Notificar ao RH da empresa para Telemonitoramento após 48 horas. Fazer as orientações 

gerais de prevenção da COVID-19 (uso correto de máscara, lavagem das mãos, higiene pessoal, 

evitar aglomerações, alimentação balanceada, hidratação e isolamento domiciliar até completar 14 

dias do início dos sintomas). Orientar quanto ao Tele Coronavírus 155 ou SESI Tira-dúvidas COVID-

19. 
 

SIM: (   ) Encaminhar à emergência (UPA/UBS) 


