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SOLICITANTE: Prof. Dr. Américo Nunes da Silveira Neto 

                              Reitor da Universidade Federal de Jataí 

                           

SOLICITAÇÃO: Parecer referente a solicitação da Reitoria da UFJ 

 

         Sr. Reitor,  

 

Em resposta a solicitação da reitoria da UFJ, segue as 

orientações/recomendações deste Comitê, sobre condutas a serem adotadas após 

testagem positiva para COVID 19 de servidores. 

Conforme orientações da PROPESSOAS / UFJ o servidor que testar positivo 

para a COVID -19 deverá preencher o Formulário de Autodeclaração de Sintomas 

Gripais, disponível no SEI no processo específico "Pessoal: Medidas de restrição 

decorrentes do combate à COVID-19". Assim, devendo registrar na sua ficha de 

frequência o correspondente ao regime de trabalho: “trabalho remoto" ou 

“afastamento COVID-19” (no caso do servidor que não tem como realizar trabalho 

remoto) (art. 9 Portaria 1200, de 17 de abril de 2020). 

Os Formulários de Autodeclaração de Sintomas Gripais preenchidos via SEI 

deverão ser encaminhadas para os endereços eletrônicos: codirh.jatai@ufg.br e 

siass.jatai@ufg.br . O sigilo das informações contidas nos formulários é assegurado 

pela PROPESSOAS/ DASS/ SIASS.  

O SIASS/UFJ orientará sobre o acolhimento psicológico emergencial 

(online) realizado pelo Projeto coordenado pela Profa. Raquel Maracaípe de Carvalho 

e sobre quaisquer dúvidas quanto as recomendações para o cumprimento do 

isolamento e demais medidas necessárias, contidas neste Protocolo.  
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1. CUIDADOS DOMÉSTICOS DO SERVIDOR EM ISOLAMENTO  

 

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS DESDE A DATA DE INÍCIO DOS 

SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL 

Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes. 

Isolamento do paciente Precauções do cuidador Precauções gerais 

• Permanecer em quarto isolado e bem 

ventilado;  

• Caso não seja possível isolar o 

paciente em um quarto único, manter 

pelo menos 1 metro de distância do 

paciente. Dormir em cama separada 

(exceção: mães que estão 

amamentando devem continuar 

amamentando com o uso de máscara 

e medidas de higiene, como a 

lavagem constante de mãos);  

• Limitar a movimentação do paciente 

pela casa. Locais da casa com 

O cuidador deve utilizar uma máscara quando estiver 

perto do paciente. Caso a máscara fique úmida ou 

com secreções, deve ser trocada imediatamente. 

Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver 

perto do paciente. Após retirar a máscara, o cuidador 

deve lavar as mãos;  

• Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que 

elas parecerem sujas, antes/depois do contato com o 

paciente, antes/ depois de ir ao banheiro, antes/ 

depois de cozinhar e comer ou toda vez que julgar 

necessário. Pode ser utilizado álcool em gel quando 

as mãos estiverem secas e água e sabão quando as 

mãos parecerem oleosas ou sujas;  

• Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar 

preferência ao papel-toalha. Caso não seja possível, 

utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar 

úmida;  

• Todos os moradores da casa devem cobrir a boca e o 

nariz quando forem tossir ou espirrar, seja com as mãos 

ou máscaras de pano. Lavar as mãos e jogar as máscaras 

após o uso;  

• Evitar o contato com as secreções do paciente; quando 

for descartar o lixo do paciente, utilizar luvas 

descartáveis;  

• Limpar frequentemente (mais de uma vez por dia) as 

superfícies que são frequentemente tocadas com solução 



compartilhamento (como cozinha, 

banheiro etc.) devem estar bem 

ventilados;  

• Utilização de máscara todo o tempo. 

Caso o paciente não tolere ficar por 

muito tempo, realizar medidas de 

higiene respiratória com mais 

frequência; trocar máscara sempre 

que esta estiver úmida ou danificada;  

• Em idas ao banheiro ou outro 

ambiente obrigatório, o doente deve 

usar obrigatoriamente máscara;  

• Realizar higiene frequente das mãos, 

com água e sabão ou álcool em gel, 

especialmente antes de comer ou 

cozinhar e após ir ao banheiro;  

• Evitar receber visitas 

 • O paciente só poderá sair de casa 

em casos de emergência. Caso 

necessário, sair com máscara e evitar 

• Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar 

preferência ao papel-toalha. Caso não seja possível, 

utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar 

úmida;  

• Caso alguém do domicílio apresentar sintomas de 

Síndrome Gripal, iniciar com os mesmos cuidados de 

precaução para pacientes e solicitar atendimento na 

sua UBS. Realizar atendimento domiciliar dos 

contactantes sempre que possível. 

contendo alvejante (1 parte de alvejante para 99 partes de 

água); faça o mesmo para banheiros e toaletes;  

• Lave roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho 

do paciente com sabão comum e água entre 60-90ºC, 

deixe secar. 



multidões, preferindo transportes 

individuais ou a pé, sempre que 

possível. 

Quando o banheiro for 

compartilhado, o paciente infectado 

precisa desinfetar todas as superfícies 

usadas por ele: vaso sanitário, 

interruptores, maçaneta, descarga, 

box e regulador de temperatura do 

chuveiro, por exemplo. Objetos que 

antes eram compartilhados, como 

pasta de dente, sabonete de pia e 

toalha de rosto devem passar a ser 

individuais. Também é necessário 

tirar a escova de dente da pessoa 

infectada ou com suspeita de infecção 

do mesmo recipiente das demais. 

O lixo produzido pelo paciente deverá ser 

acondicionado em local separado. 

 

Fonte: PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Versão 9.  Brasília – DF, maio de 2020 Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). 

 



 

2. RECOMENDAÇÕES QUANTO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS 

AMBIENTES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E GERENCIAMENTOS DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Para os procedimentos de limpeza e desinfecção dos espaços físicos usados pelo 

caso positivo de COVID 19, a equipe de manutenção deverá seguir as orientações 

estabelecidas na normativa: Procedimento 1, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 2019. Procedimento: limpeza e desinfecção de ambientes, equipamentos, 

utensílios potencialmente contaminados, gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes 

sanitários. Disponível em:  

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5777769/PROCEDIMENTO+01+-

+PLD-Residuo-Efluentes-/54d4b6eb-36a9-45d9-ba8b-49c648a5f375  

 

 

                                                                                             Jataí, 25 de junho de 2020. 

 

Comitê Interno Covid-19 da UFJ 

Profa. Dra. Berendina Elsina Bouwman Christóforo 

                Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela 

Prof. Dr. Hélio Ranes Menezes Filho 

Profa. Dra. Marise Ramos de Souza 

Prof. Dr. Marcos Lázaro Moreli 
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