
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS - REGIONAL CATALÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2022/CDIRH-RC/RC/UFG

Processo nº 23070.004842/2022-26

Catalão, 31 de janeiro de 2022.

Aos Gestores (as) e servidores(as) de Órgãos e Unidades da UFCAT,

Assunto: Comunica sobre os procedimentos a serem adotados em caso de infecção ou contato com caso
suspeito ou confirmado de Covid-19.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.004842/2022-26.

Prezados(as),

Com a  intenção de  acompanhar  a  evolução dos  casos  de  Covid-19  na  comunidade da
Universidade Federal de Catalão, encaminha-se o presente o�cio com o procedimento a ser adotado pelo
servidor que apresentar síndrome gripal ou �ver �do contato direto com caso suspeito ou confirmado de
Covid-19.

Considerando  as  condições  epidemiológicas  vigentes  em  decorrência  da  pandemia  da
Covid-19.

Considerando, ainda, o que estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME Nº 90,
DE  28  DE  SETEMBRO  DE  2021,  a  LEI  Nº  13.979,  DE  6  DE  FEVEREIRO  DE  2020,  o  Protocolo  de
Biossegurança, Espaço Físico, Protocolos Sanitários e Monitoramento da COVID-19 na UFCAT, a PORTARIA
Nº 742/2021, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021, a RESOLUÇÃO CEPEC Nº 010/2021 e o GUIA DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PELA DOENÇA PELO
CORONAVÍRUS 2019.

Solicitamos que:

I - se o(a)  servidor(a)  �ver contato direto com caso suspeito ou confirmado de
Covid-19,  este(a)  deverá  preencher  e  enviar  o  formulário  com  a  Autodeclaração
relacionada a sua situação e proceder conforme as orientações do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2022)¹:

a) confirmação  do  caso  suspeito:  manter  afastamento  presencial  das
a�vidades pelo período de sete (7) dias a contar do úl�mo contato com a
pessoa  contaminada.  (Preencher  e  enviar  a  AUTODECLARAÇÃO  DE
CONTATO  PRÓXIMO  DE  CASO  SUSPEITO  ou  a  AUTODECLARAÇÃO  DE
CONTATO  PRÓXIMO  DE  CASO  CONFIRMADO,  após  a  confirmação
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laboratorial do caso suspeito).

Link  do  formulário:   h�ps://forms.gle
/ycdkrMEPDqywRVwZ6

A quarentena é recomendada quando ocorre o contato próximo desprotegido com
casos suspeitos ou confirmados de covid-19. O período indicado para a quarentena é
de 14 dias após a data da úl�ma exposição ao caso suspeito ou confirmado. Contudo,
segundo  orientações  do  CDC,  a  quarentena  pode  ser  reduzida  para  7  dias  se  o
indivíduo for testado a par�r do 5º dia do úl�mo contato E �ver resultado nega�vo E
não  apresentar  sintomas  no  período.  Cabe  ressaltar  que  nesta  situação  o
monitoramento dos sinais e sintomas deve ser con�nuado até o 14º dia e as medidas
gerais de prevenção e controle devem ser reforçadas.

b) se o resultado do caso suspeito for nega�vo: retornar à a�vidade laboral
presencial,  conforme as diretrizes vigentes na UFCAT que versam sobre a
retomada  gradual  e  segura  das  a�vidades  presenciais  (no  período  de
confirmação de caso/ liberação do exame, o(a) servidor(a) deverá se manter
em Trabalho Remoto).

II - se  o  servidor(a)  apresentar  síndrome gripal  (SG)  –  leve  a  moderado –  com
confirmação para covid-19 por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico,
clínico-imagem ou clínico-laboratorial)  ou que ainda não coletaram amostra biológica
para  inves�gação  e�ológica,  as  medidas  de  isolamento  e  precaução  devem  iniciar
imediatamente e só podem ser suspensas após 10 dias da data de início dos sintomas,
desde  que  permaneça  não  apresentando  febre,  sem  o  uso  de  medicamentos
an�térmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios. Neste
contexto,  o(a)  servidor(a)  deverá  preencher  e  enviar  o  formulário  h�ps://forms.gle
/ycdkrMEPDqywRVwZ6, selecionando o item AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE (SINAIS OU
SINTOMAS GRIPAIS).

a) O isolamento poderá ser suspenso no 5º dia completo do início dos sintomas,
desde  que  permaneça  afebril  sem  o  uso  de  medicamentos  an�térmicos  há  pelo
menos 24 horas E  com remissão dos sintomas respiratórios  E  com resultado  não
detectado  para  RT-PCR  ou  não  reagente  para  Teste  Rápido  de  An�geno  (TR-Ag)
realizado no 5º dia completo do início dos sintomas. Nesse caso, deve-se manter as
medidas adicionais até o 10º dia completo do início dos sintomas;

b) Caso o indivíduo esteja sem sintomas no 5º dia completo do início dos sintomas e
apresente resultado detectado para RT-PCR ou reagente para TR-Ag, o mesmo deve
manter o isolamento até o 10º dia  completo do início  dos sintomas e só poderá
suspendê-lo  se  es�ver  afebril,  sem o  uso  de  medicamentos  an�térmicos  há  pelo
menos 24 horas E com remissão dos sintomas respiratórios;

c) Caso o indivíduo não tenha acesso ao teste RT-PCR ou TR-Ag e es�ver afebril sem o
uso de medicamentos an�térmicos há pelo menos 24 horas E  com remissão  dos
sintomas respiratórios, poderá suspender o isolamento no 7º dia completo do início
dos sintomas. Nesse caso, deve manter as medidas adicionais até o 10º dia completo
do início dos sintomas.

¹ BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica 1ª ed.: emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019
–. Brasília, 2022. Disponível em: h�ps://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-
19/view. Acesso em: 02 de jan. 2022.

Ressaltamos que, na ocorrência de atestado médico, este deverá ser protocolado junto à
UFCAT conforme instruções do Tutorial - ATESTADO WEB (2659260), em anexo.
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Em caso de dúvidas, contate-nos pelo e-mail: siass.progep@gmail.com.

Atenciosamente, 

Fabiana Alves de Assunção Mesquita
Pró-Reitora Pro Tempore

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Universidade Federal de Catalão - UFCAT

Jordana Alves de Aguiar
Presidente

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV)
Universidade Federal de Catalão

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Alves De Assunção Mesquita, Pró-Reitora Pro
Tempore, em 04/02/2022, às 14:48, 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 Jordana Alves De Aguiar, Técnico, em 04/02/2022, às
14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2659266 e o código CRC 6A5177C6.

Avenida Doutor Lamar�ne Pinto de Avelar, n. 1120, - Bairro Setor Universitário - Telefone: (64) 3441-5300
CEP 75704-020 Catalão/GO - h�ps://www.ufg.br/

protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.004842/2022-26 SEI nº 2659266
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