
Monitoramento referente à pandemia de 
COVID-19 na UFCSPA

Comitê Técnico de Informações Estratégicas e Respostas 
Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde 

Referente ao Coronavírus da UFCSPA - COE



Premissas

As ações de mitigação da pandemia de COVID-19 para promover a 
proteção e o cuidado com a preservação da saúde da comunidade 
acadêmica da UFCSPA estão alicerçadas:

• na promoção de comportamentos que reduzem a propagação do 
vírus,

• na manutenção de ambientes saudáveis, 

• no estímulo a realização de atividades saudáveis e,

• na vigilância em saúde. 



OBJETIVOS

Objetivo Geral

• impedir/limitar a transmissão do 
vírus evitando o surgimento de 
surtos na UFCSPA, bem como 
auxiliar na condução dos casos. 

Objetivos Específicos
• Identificação precoce de casos

sintomáticos, confirmados e 
contactantes de pessoas com 
suspeita ou confirmados para 
COVID-19;

• Isolamento;
• Abertura do processo no SEI;
• Rastreamento rápido de contato;
• Telemonitoramento;
• Automonitoramento de sintomas;
• Retorno seguro.



Fluxo 1 - Servidores sintomáticos, confirmados e/ou 
contactantes de COVID19

Protocolo 1 da 
PROGESP

Afastamento por 
10 dias1,2

Realizou 
exame de 

PCR?

Permanece em Protocolo 1, 
sem sintomas por  10  dia  

retorna as atividades

não

Negativo

sim

Positivo

Comunicar a PROGESP via 
SEI e Chefia Imediata, via SEI 

e telefone
Resultado 
do Exame 

Procure ou seu médico ou 
serviço de  saúde de 

referência.
Disque Saúde MS 136

SMS POA 156

Comunicar a Chefia imediata e 
continuar em telemonitoramento e 
afastamento por 10 dias e 24h sem 
febre e sem uso de antitérmico, e 

se os sintomas melhoraram

Surgimento de sintomas 
ou piora

Chefia faz o rastreio dos 
contactantes deste servidor e

Comunica os membros da 
equipe e a PROGESP.

1 Se atuando em serviço de assistência a saúde, seguir  protocolo do 
mesmo;
2 Nota Técnica GVIMS/GGTES/Anvis No 7/2020;

3 Portaria Conjunta No 20, de 18 de junho de 2020.

Comunica a Chefia, 
assintomático por 
72h3, retorno as 

atividade, apenas pós 
liberação,  com uso 
de EPI e seguindo 

protocolos 
institucionais

Iniciou com 
sintomas, 

confirmado  ou 
teve contato com 
pessoa  suspeita  
ou positivo para 

COVID-19 

Preenche formulário do SEI 
(Auto-declaração de saúde

E Formulário de 
telemonitoramento)

Contato com 
contactante para 

orientação

Comunicar a 
PROGESP via SEI



Comunicar a Coordenação do 
Curso e Docente regente, via 

SEI e telefone 

Afastamento por 
10 dias1,2

Realizou 
exame de 

PCR?

Permanece em 
telemonitoramento, sem 

sintomas por  10  dia s retorna 
as atividades 

não

Negativo

sim

Positivo

Preenche formulário do SEI 
(Auto-declaração de saúde

E Formulário de 
telemonitoramento)

Equipe do 
Telemonitoramento

fará contato

Resultado 
do Exame 

Procure ou seu médico ou 
serviço de  saúde de 

referência.
Disque Saúde MS 136

SMS POA 156

Comunicar e continuar em 
telemonitoramento e afastamento 
por 10 dias e 24h sem febre e sem 

uso de antitérmico, e se os 
sintomas melhoraram

Surgimento de sintomas 
ou piora

Levantamento de 
Contactantes. Indivíduos com  
contatos próximos devem ser 

afastamento por 10 dias.* Comunica o 
telemonitoramento, 

assintomático por 
72h3, retorno as 

atividade, apenas pós 
liberação, com uso de 

EPI e seguindo 
protocolos 

institucionais

Iniciou com 
sintomas , 

confirmado  ou 
teve contato com 
pessoa  suspeita  
ou positivo para 

COVID-19 

Fluxo 2 - Acadêmicos sintomáticos, confirmados 
e/ou contactantes de COVID19*

APP Coronavírus Ministério da Saúde

Link da loja (Android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes

Link da loja (IOS)

https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382
Prefeitura Municipal de Porto Alegre APP #EuFaçoPOA

* Estagiários administrativos – usuários externos

1 Se atuando em serviço de assistência a saúde, seguir  
protocolo do mesmo;
2 Nota Técnica GVIMS/GGTES/Anvis No 7/2020;

3 Portaria Conjunta No 20, de 18 de junho de 2020.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes
https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382

