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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

OFÍCIO CIRCULAR Nº 11/2022/DASS/UFJ

Processo nº 23854.006256/2022-07

Jataí, 25 de agosto de 2022.

 

Prezados Discentes, Servidores e Colaboradores Temporários da Universidade Federal de
Jataí,

  

Assunto: Recomendações para o uso de máscara de proteção respiratória em ambientes
abertos e/ou fechados na UFJ.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº
23854.006256/2022-07.

 

Considerando a NOTA DE RECOMENDAÇÃO Nº: 4/2022 - SES/SUVISA-
03084: Recomendações para o uso de máscara de proteção respiratória em ambientes abertos e/ou
fechados em Goiás

Considerando o  DECRETO Nº. 031 DE 31 DE MARÇO DE 2022.

Considerando o Protocolo de Biossegurança - UFJ: Diretrizes e Orientações para o Retorno
Gradual às A�vidades Presenciais - Versão 1.4, Setembro de 2022.

Considerando os demais documentos que dispõem sobre a ampliação segura e gradual das
a�vidades acadêmicas presenciais da UFJ.

Considerando a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e da
Associação Médica Brasileira (AMB) que apresenta recomendações sobre o uso de máscaras no atual
cenário epidemiológico.

 

A Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor - DASS/PROPESSOAS/UFJ, TORNA O USO DE
MÁSCARAS FACULTATIVO EM AMBIENTES ABERTOS E FECHADOS EM TODA A UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JATAÍ.  

 

Recomenda-se uso de máscaras nas seguintes situações:  

 

1.Populações mais vulneráveis a evoluírem com COVID-19 grave: os indivíduos abaixo
listados recomendam-se manter o uso de máscaras em ambientes que contenham aglomeração de
pessoas, em especial locais fechados e de longa permanência.

a. Imunossuprimidos: com imunodeficiência primária grave,  em tratamento com
quimioterapia, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoié�cas em uso de drogas
imunossupressoras, pessoas vivendo com HIV com contagem de CD4 menor que 200, uso de cor�coides
em doses maiores que 20 mg/dia de prednisona (ou equivalente) por um período acima de 14 dias, uso
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de drogas modificadoras da resposta imune (imunomodulares ou imunobiológicos),  com doenças
autoimunes em a�vidade e  indivíduos em hemodiálise; 

b. Pessoas com idade maior que 60 anos, em especial que possuem de doenças crônicas,
como hipertensão arterial e diabetes mellitus não controladas, obesidade, câncer, doença renal crônica,
cirrose hepá�ca, doenças pulmonares crônicas (DPOC, Enfisema, Asma entre outras), tabagistas, doenças
cardiovasculares prévias e doenças hematológicas, entre outras;

c. Gestantes com ou sem comorbidades. 

 

2. Indivíduos sintomá�cos ou pessoas que estejam potencialmente em contato com
transmissores: o uso de máscaras con�nua sendo fundamental nas categorias abaixo.

a. Pessoas com sintomas de resfriado comum, ou síndrome gripal;

b. Pessoas que se expõem ao contato com indivíduos sintomá�cos, como profissionais de
saúde, trabalhadores de serviço de atendimento ao público, familiares de pacientes sintomá�cos e
situações correlatas; 

c. Indivíduos com síndromes gripais que tenham resultado recente do teste nega�vo para
SARS-CoV-2.

 

3. Locais com maior risco de transmissão do SARS-CoV-2: os locais abaixo listados são
lugares onde há maior chance de contato de pessoas com menor distanciamento �sico e, portanto,
recomenda-se a manutenção do uso de máscaras por todas as pessoas.

 a. Locais fechados com aglomeração frequente;

 b. Locais abertos quando houver aglomeração;

3. Em todos os ambientes des�nados a atendimentos em saúde na UFJ.

 

Os casos omissos à presente recomendação deverão ser dirimidos pela Diretoria de
Atenção à Saúde do Servidor - DASS / PROPESSOAS UFJ.

 

Esta recomendação entra em vigor a par�r da presente data.

 

 
 
 

Marise Ramos de Souza
Diretora de Atenção à Saúde do Servidor/PROPESSOAS UFJ

 
Débora Mara Aparecida Ferreira Lima

Coordenadora do SIASS/PROPESSOAS UFJ
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARISE RAMOS DE SOUZA, Diretora, em 25/08/2022, às
16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA MARA APARECIDA FERREIRA LIMA,
Colaboradora, em 25/08/2022, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.u�.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0059412 e
o código CRC 4771406D.

Rodovia BR 364, Km 192, nº 3800, - Bairro Setor Industrial - Telefone:
CEP 75801-615 Jataí/GO - h�ps://u�.edu.br

documentacao@u�.edu.br   
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