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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PROGEPE-SECRETARIA DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

OFÍCIO/SEI Nº 309/2020/SEC-PROGEPE

Juiz de Fora, 15 de dezembro de 2020.

Aos (Às) Senhores(as)
Dirigentes de Unidades Acadêmicas e Administra�vas
 

  

Assunto: Protocolo de triagem da saúde do público em a�vidades presenciais ou semipresenciais na UFJF,
no contexto da pandemia de COVID-19.

      
 

    Prezados(as) Dirigentes,

 

1. Em outubro de 2020, foi proposto pela Equipe da COSSBE/SIASS o Protocolo de
triagem da saúde do público em a�vidades presenciais ou semipresenciais na UFJF, no contexto
da pandemia de COVID-19, com o obje�vo de assessorar os gestores das Unidades Acadêmicas e
Administra�vas quanto ao monitoramento de sinais e sintomas suges�vos da COVID-19 no
ambiente de trabalho, no cenário de atuação estabelecido até 22 de março de 2021, término do
segundo semestre do calendário acadêmico. Este protocolo foi encaminhado pelo presidente da
Comissão de Infraestrutura e Saúde (CIS) ao Comitê de Monitoramento e Orientação de Conduta
para COVID-19 da UFJF, que após análise e considerações, entre outros apontamentos, considerou
viável a teletriagem, e quanto à triagem presencial ponderou-se sobre a viabilidade e a
necessidade contextual/estrutural desta em cada Unidade. Na oportunidade, o Comitê
corroborou a sugestão da CIS de desenvolvimento de uma estratégia para resposta da
teletriagem, tal como por meio de um aplica�vo. E atualmente, em parceria com equipe de
pesquisadores da UFJF, coordenada pela profa. Priscila Capriles do Programa de Pós-Graduação
em Modelagem Computacional, em colaboração com a startup Automaway, ambos
desenvolvedores da plataforma “Busco Saúde” de telemonitoramento e teleorientação dos
pacientes infectados com COVID-19 em Juiz de Fora, progride-se para a possibilidade de
adequação deste protocolo à referida plataforma. 
 

2. Paralelamente a esse encaminhamento, integrantes da Equipe COSSBE/SIASS 
estão propondo agendas de encontros por videoconferência para todas as equipes vinculadas aos
setores considerados essenciais, que contam com servidores, trabalhadores terceirizados e
estudantes atuando em a�vidades presenciais ou semipresenciais. O obje�vo desses encontros é
orientar e esclarecer sobre medidas prote�vas para o enfrentamento da COVID-19 no contexto do
trabalho, a par�r da aplicação prévia de um ques�onário para acompanhar a implementação dos
Protocolos de Biossegurança da UFJF em cada um desses setores, bem como acerca do
acompanhamento deste público em trabalho presencial ou semipresencial, quanto ao
aparecimento ou não de sinais e sintomas suges�vos da COVID-19 e os respec�vos
encaminhamentos.
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3. No sen�do de promover e intensificar as estratégias de enfrentamento à COVID-19,
a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas encaminha o Protocolo de triagem da saúde do público em
a�vidades presenciais ou semipresenciais na UFJF, no contexto da pandemia de COVID-19, e os
anexos 1A e 1B, rela�vos à teletriagem, para ampla divulgação em suas unidades. A implantação
da teletriagem nos setores com atuação presencial ou semipresencial, possibilitará que
servidores, trabalhadores terceirizados e estudantes, a par�r da aplicação de um ques�onário
simplificado, possam promover o auto monitoramento para os sinais e sintomas suges�vos da
COVID-19, e dessa maneira, fortalecer as ações para quebrar a cadeia de transmissão do novo
coronavírus.  

4. Como um canal de interlocução com a Unidade COSSBE/SIASS, será disponibilizado
o e-mail triagem.servidor@u�f.edu.br para esclarecimentos e orientações quanto ao Protocolo
de triagem da saúde do público em a�vidades presenciais ou semipresenciais na UFJF, no
contexto da pandemia de COVID-19. E em situações que possam demandar orientações em
relação aos Protocolos de Biossegurança da UFJF, o gst.progepe@u�f.edu.br será o e-mail de
referência.

5. Dessa forma, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio das ações da
COSSBE/SIASS, reforça o seu compromisso com o cuidado à saúde e segurança do servidor no seu
contexto de trabalho.

Atenciosamente,

RENATA MERCÊS OLIVEIRA DE FARIA
Pró-reitora de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Renata Mercês Oliveira de Faria, Pró-Reitor(a), em
15/12/2020, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através do
ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0228088 e o código CRC 3D1840D8.
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Protocolo de triagem da saúde do público em atividades presenciais ou semipresenciais na 

UFJF, no contexto da pandemia de COVID-19 

Controle histórico 

Revisão Data Nº páginas 
Elaboração/Revisão  

 

01 29/10/20 3 José Fernando Pereira Mesquita, José Ricardo Cunha Goulart, 

Paulo Sérgio Pinto e Quéren Hapuque de Carvalho.  

02 11/12/20 3 José Fernando Pereira Mesquita, José Ricardo Cunha Goulart, 

Paulo Sérgio Pinto e Quéren Hapuque de Carvalho.  

Data da elaboração inicial: 09/09/2020 

 

Objetivo: Assessorar os gestores das Unidades Acadêmicas e Administrativas quanto ao 

monitoramento de sinais e sintomas sugestivos da COVID-19 no ambiente de trabalho, no cenário 

de atuação estabelecido até 22 de março de 2021, término do segundo semestre do calendário 

acadêmico. 

 

Público alvo: Servidores, estudantes, trabalhadores terceirizados, prestadores de serviços e demais 

usuários, vinculados aos serviços considerados essenciais no contexto da pandemia de COVID-19. 

 

Metodologia: Por meio de Teletriagem (aplicação de questionário – ANEXO 1A e 1B), que deverá 

ser respondido diariamente, e Triagem presencial (medição de temperatura e rápida entrevista para 

identificação de sinais e sintomas sugestivos da COVID-19 – ANEXO 2A e 2B). 

 

Justificativa: A Teletriagem é fundamental para que o público alvo seja acompanhado quanto ao 

aparecimento ou não de sinais e sintomas sugestivos da COVID-19. Justifica-se como um canal 

rápido e preciso de orientação, além de evitar o deslocamento do público alvo com sinais e sintomas 

sugestivos da COVID-19 (febre acima de 37,8°C, calafrios, tosse, dor de garganta, coriza e falta de 

ar, dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia) para 

o ambiente de atuação. Dessa forma, não expõe os demais integrantes do serviço essencial ao risco 

de contaminação; racionaliza o uso de equipamentos de proteção individual e de material de 

limpeza. A saber, há consenso quase que universal entre os profissionais de saúde de que os 

sintomas/sinais primários, problemas respiratórios e febre, servem de indicadores para a infecção 

causada pela COVID-19. No entanto, ressalta-se que a febre pode não estar presente em alguns 
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casos, como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou em algumas situações 

que possam ter utilizado medicamento antitérmico (LIMA, 2020; SANTOS & SANTOS, 2020). 

In loco, sendo a febre um dos principais sintomas presentes na COVID-19, a triagem presencial 

ocorrerá por meio de medição da temperatura corporal e da aplicação de um questionário 

simplificado (ANEXO 2A) para apuração de sinais e sintomas sugestivos da COVID-19. 

 

Teletriagem: Para possível detecção de caso suspeito de COVID-19, o público alvo deve ser 

teletriado pelo próprio Gestor da Unidade, com disparo diário de questionário eletrônico para sua 

respectiva equipe em horário anterior ao início do expediente. O público alvo responde ao 

questionário (ANEXO 1A) e a partir do gabarito de análise predeterminada (ANEXO 1B), será 

possível analisar as condições de saúde dos servidores que estão atuando em trabalho presencial ou 

semipresencial e, na existência de alguma alteração que indique possível caso suspeito por COVID-

19 de acordo com o escore, os mesmos serão orientados por seus gestores sobre quais medidas 

tomar. 

 

Triagem presencial: A triagem presencial deverá ocorrer na entrada da Unidade, diariamente, 

sendo de responsabilidade do Gestor da Unidade indicar um servidor para realizar essa ação. Seguir 

orientações vide ROTEIRO DE TRIAGEM PRESENCIAL (ANEXO 2A e 2B). 

 

Canal de interlocução com a Equipe da Unidade COSSBE/SIASS 

 

Para esclarecimentos e/ou orientações sobre este Protocolo enviar um e-mail para o endereço 

triagem.servidor@ufjf.edu.br 
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QUESTIONÁRIO DO PROTOCOLO DE TRIAGEM DA SAÚDE DO PÚBLICO EM 

ATIVIDADES PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS NA UFJF, NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA DE COVID-19 (ANEXO 1A) 

 

1 – Você realizou teste de RT-PCR para COVID-19 nos últimos 14 dias? 

 

 Sim   Não 

 

Se sim, o resultado foi positivo? 
 

 Sim    Não 

 

2 – Você apresentou quadro respiratório agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas (febre acima 

de 37,8°C, calafrios, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, dores musculares, cansaço ou 

fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia) nas últimas 72 horas? 

 

 Sim   Não 
 

 

3 – Alguém de seu convívio (domiciliar ou não) apresentou quadro respiratório agudo com um ou 

mais dos sinais ou sintomas (febre acima de 37,8°C, calafrios, tosse, dor de garganta, coriza e falta 

de ar, dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia) 

nos últimos 14 dias? 

 

 Sim   Não 
 

4 – Você teve contato com caso confirmado da COVID-19, entre 02 dias antes e 14 dias após o 

início dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial, em uma destas situações: ter contato 

durante mais de 15 minutos a menos de 1,5 metro de distância; compartilhar o mesmo ambiente 

domiciliar; ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da COVID-

19? 

 

 Sim   Não 

 

 

______________________________________________________________ 

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, 

autorizo ainda a utilização dos dados obtidos para análise, mapeamento e classificação de risco no campus, tendo 

ciência de que minha identidade e dados pessoais serão resguardados. 

 

Nome completo  

 

Idade  

Matrícula/SIAPE 

 

 Cargo  Setor 
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GABARITO DO QUESTIONÁRIO DO PROTOCOLO DE TRIAGEM DA SAÚDE DO PÚBLICO EM 
ATIVIDADES PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS NA UFJF, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE 

COVID-19 (ANEXO 1B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM RESPOSTA ORIENTAÇÃO AO GESTOR LOCAL 

1 Sim / Sim Procure atendimento de serviço de saúde* para 
avaliação, e se possuir atestado médico de afastamento 
do trabalho deverá enviá-lo pelo Atestado Web no 
aplicativo do SIGEPE.  Sendo demandado atendimento 
pericial, a equipe da Unidade COSSBE/SIASS fará esse 
agendamento. 
 
Até o desfecho da avaliação médica não atuar 
presencialmente 

Sim / Não Manter a rotina de trabalho/atividades 

Não / Não  Manter a rotina de trabalho/atividades 

2 Sim Procure atendimento de serviço de saúde* para 
avaliação, e se possuir atestado médico de afastamento 
do trabalho deverá enviá-lo pelo Atestado Web no 
aplicativo do SIGEPE.  Sendo demandado atendimento 
pericial, a equipe da Unidade COSSBE/SIASS fará esse 
agendamento. 
 
 
Até o desfecho da avaliação médica não atuar 
presencialmente 

Não Manter a rotina de trabalho/atividades 

3 Sim Manter a rotina de trabalho/atividades 

Caso torne-se sintomático para COVID-19, procure 
atendimento de serviço de saúde* para avaliação, e se 
possuir atestado médico de afastamento do trabalho 
deverá enviá-lo pelo Atestado Web no aplicativo do 
SIGEPE.  Sendo demandado atendimento pericial, a 
equipe da Unidade COSSBE/SIASS fará esse agendamento. 
 
Até o desfecho da avaliação médica não atuar 
presencialmente 

Não Manter a rotina de trabalho/atividades 

4 Sim Alterar a rotina de trabalho, para trabalho remoto 

Caso torne-se sintomático para COVID-19, procure 
atendimento de serviço de saúde* para avaliação, e se 
possuir atestado médico de afastamento do trabalho 
deverá enviá-lo pelo Atestado Web no aplicativo do 
SIGEPE.  Sendo demandado atendimento pericial, a 
equipe da Unidade COSSBE/SIASS fará esse agendamento. 
 
Até o desfecho da avaliação médica não trabalhar 
presencialmente 

Não  Manter a rotina de trabalho 
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* Rede Municipal de Atenção à Saúde: Disque-coronavírus e Busco Saúde. Criados a partir de 

parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

empresa privada e startups, o serviço presta atendimento, é gratuito e esclarece ao cidadão dúvidas 

sobre a covid-19 e também como proceder em caso de suspeita da doença. O serviço é feito através 

do telefone (32) 3512-0768 ou do link Busco Saúde 

(https://buscosaude.automaway.com.br/Identity/Account/Login) e funciona de segunda a sexta-

feira, das 8 às 18 horas. Fora do horário de funcionamento do Busco Saúde procurar a unidade de 

saúde mais próxima.  

* Rede de Saúde Suplementar: consulte o seu plano de saúde para receber informações sobre o 

fluxo de atendimento para casos suspeitos de Covid-19.  

 

 

 


