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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

COMITÊ INTERNO DA COVID-19 

 

PARECER Nº 22 
 

 

A 

Luiz Fernando Gouvêa e Silva 

Coordenador do Projeto de Pesquisa: Perfil epidemiológico, clínico e laboratorial de 

pacientes infectados pelo HIV assistidos por um ambulatório no município de Jataí – 

Goiás.  

Assunto: Solicitação recebida por e-mail, em 09 de junho de 2021 

 “Referente a orientação para a realização de pesquisa em ambiente externo à UFJ, 

em que alguns discentes participantes do projeto farão a coleta de dados em prontuários 

(eletrônico e físico) no CTA/SAE, localizado no Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 

Carvalho, situado na Rua Joaquim Caetano s/n., esquina com a Rua Caçu, Divino Espírito 

Santo, em Jataí, Goiás. 

 

Prezado Coordenador, 

 

Em resposta a referida solicitação, o Comitê Interno Covid-19 da Universidade Federal 

de Jataí, no uso de suas atribuições, submeteu vossa solicitação para a análise de seus 

membros, e: 

 

1. Considerando o Boletim Especial de Pessoal, Edição Especial nº 006/2020, Reso-

lução Consuni nº 002/2020, que altera dispositivos da Resolução Consuni nº 001/2020, a 

qual dispõe sobre a suspensão do calendário acadêmico 2020 dos cursos de graduação e 

de pós-graduação da UFJ, autorizando a manutenção das atividades de pesquisa.  

 

2. A temperatura dos discentes participantes deverá ser aferida com medidor térmico 

UV tão logo chegarem na entrada do prédio do CTA/SAE. Aqueles que apresentarem 

temperatura igual ou superior a 37,8 C ou sintomas gripais ou de infecção de garganta, 

dor de cabeça, entre outros sugestivos de COVID-19, deverão ser afastados e encaminha-

dos para o serviço de referência do município, bem como deverá ser feito afastamento 

dos contatos. 
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3.  Os participantes do projeto que pertencem ao grupo de risco não deverão partici-

par da coleta de dados. 

 

4.  Para que a realização da coleta de dados, ocorra de forma organizada e segura 

além das medidas/protocolos de segurança que serão adotadas pelo grupo de pesquisa, 

conforme mencionado pelo professor/coordenador do projeto: Utilização de máscaras e 

higienização completa das mãos ao chegarem no ambiente, na troca de prontuários físi-

cos e ao saírem, bem como, quando forem ao banheiro ou beber água; o comitê orienta 

ainda que, por se tratar de um estabelecimento de saúde com possibilidade de maior cir-

culação do vírus, algumas medidas adicionais devem ser consideradas:  

 

 4.1. É indispensável a utilização de jalecos/aventais e máscaras adequadas do 

tipo PFF2/N95 (sem válvula) ou máscaras cirúrgicas, que deverão ser trocadas 

conforme necessidade; 

 4.2. Utilização de óculos de proteção ou uso de protetor facial (quando não 

houver a possibilidade de se manter distanciamento físico); 

4.3. Uso de produtos para higienização das mãos e descontaminação (sabonete 

líquido apropriado e álcool gel 70%); 

4.4. Higienizar com frequência canetas, celular e demais materiais utilizados 

na coleta de dados; 

4.5. Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

4.6. Orientar os participantes do projeto sobre a importância da utilização dos 

EPIs recomendados pelas organizações de saúde; 

4.7. A coleta de dados deverá ser realizada de preferência num horário com 

menor fluxo de pessoas neste ambiente; 

 

5.  O coordenador do projeto deverá realizar uma capacitação prévia com todos os 

discentes que participarão da coleta de dados, a fim de garantir melhor planejamento so-

bre as ações, regularidade dos procedimentos, ou falhas/imprevistos caso ocorram. 

 

6. Ressalta-se que é imprescindível durante este período de pandemia, manter o re-

vezamento de turnos entre os discentes para a realização da coleta de dados, e que não 
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ultrapasse o quantitativo de 2 alunos por turno, buscando sempre diminuir o contato des-

tes com um maior número de pessoas e evitar aglomerações.  

 

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

Jataí, 16 de junho de 2021. 

 

 Respeitosamente, 

                                 
Comitê Interno Covid-19 da UFJ 

 

Dra. Marina Oliveira Chagas 

Me. Aline Monezi Montel 

Dra. Beatriz Assis Carvalho 

Profa. Dra. Berendina Elsina Bouwman 

Prof. Dr. Hugo Machado Sanchez 

Prof. Dra. Katarinne Lima Moraes 

Profa. Dra. Letícia Palota Eid 

Profa. Dra. Michelle Rocha Parise 

Me. Vitor Hugo Marques 

 


