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INTRODUÇÃO

   Este documento tem o objetivo de tirar as 
dúvidas da comunidade hospitalar sobre pro-
cedimentos, abordagem de caso suspeito e 
monitoramento de contágio da COVID-19 na 
Universidade Federal de Uberlândia. 

As informações serão atualizadas 
constantemente. Fique atento!
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SINTOMAS

Até o momento, os sinais e sintomas mais 
comuns da COVID-19 incluem: febre, tosse e 
falta de ar. No entanto, outros sintomas não es-
pecí�cos ou atípicos podem incluir: Cefaleia; 
calafrios; dor de garganta; diarreia; anosmia 
(incapacidade de sentir odores) ou hiposmia 
(diminuição do olfato); ageusia (perda do sen-
tido do paladar), mialgia (dores musculares, 
dores no corpo) e cansaço ou fadiga. Além 
disso, os idosos com COVID-19 podem apre-
sentar um quadro diferente de sinais e sinto-
mas do apresentado pelas populações mais 
jovens, como por exemplo, não apresentar 
febre.



SINTOMÁTICOS E
ASSINTOMÁTICOS

Um caso assintomático caracteriza-se pela confirmação labo-
ratorial do SARS-CoV-2 em um indivíduo que não desenvolve 
sintomas. O SARS-CoV-2 também pode ser transmitido por 
pessoas assintomáticas. Assim, a transmissão assintomática 
refere-se à transmissão do vírus de uma pessoa infectada, 
mas sem manifestação clínica da COVID-19. 

Por definição, um caso sintomático de COVID-19 é aquele que 
desenvolveu sinais e sintomas compatíveis com a infecção 
pelo vírus SARS-CoV-2. Dessa forma, a transmissão sintomáti-
ca refere-se à transmissão de uma pessoa enquanto ela está 
apresentando sintomas. O SARS-CoV-2 é transmitido princi-
palmente por pessoas sintomáticas e sua presença é mais alta 
no trato respiratório superior (nariz e garganta) no início do 
curso da doença, principalmente a partir do terceiro dia após 
o início dos sintomas. 



Cenário 1: Profissionais da área hospitalar assintomáticos 
que são contactantes domiciliares de casos suspeitos 

e/ou confirmados de COVID-19:

1 - Seguir fluxo de atendimento da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de Uberlândia. 
2 - Aguardar contato do serviço de vigilância 
epidemiológica – VIGEP – para agendamen-
to de coleta de exame laboratorial específico 
(“Alô, Saúde”). 
Caso resultado negativo, retornar às ativida-
des laborais/acadêmicas. 
Caso resultado positivo, manter-se em isola-
mento até 14 dias do início dos sintomas do 
caso confirmado e, após, retornar às ativida-
des laborais/acadêmicas. 

Se o profissional da área hospitalar desenvolver 
sinais/sintomas sugestivos de COVID-19 durante o 
período de isolamento, seguir fluxo de atendimento 
de casos sintomáticos. 

Utilizar canais de atendimento para orientações e 
dúvidas (Sugestões: acessar via telefone a unidade 
de saúde próxima ao domicílio, contato telefônico 
da SMS de Uberlândia: 0800-940-1480,  

Orienta COVID:  0800-042-0509,
Endereços eletrônicos:
https://www.uberlandia.mg.gov.br/coronavirus/, 
https://www.instagram.com/orientacovidudi/) e/ou 
teleatendimento IES (se disponibilizado).

SERVIDORES E ALUNOS 
ASSINTOMÁTICOS



Cenário 2: Profissionais da área hospitalar assintomáticos 
que são contactantes NÃO domiciliares (contato 
próximo* em ambiente profissional/laboral ou 

comunitário) de casos confirmados de COVID-19: 

Manterem-se na atividade profissional/laboral (NÃO HÁ 
RECOMENDAÇÃO DE AFASTAMENTO). Caso o profissio-
nal da área hospitalar desenvolva sinais/sintomas suges-
tivos de COVID-19, dentro de 14 dias após o último con-
tato não domiciliar com caso confirmado de COVID-19, 
seguir fluxo de atendimento de casos sintomáticos. 

*Contato próximo: esteve a menos de um metro de distância, por um 
período mínimo de 15 minutos, ou teve contato físico direto  (por 

exemplo, apertando as mãos) com um caso confirmado. 

SERVIDORES E ALUNOS 
ASSINTOMÁTICOS



Afastamento imediato das atividades laborais/acadêmicas. 
Orientações para que se dirija a serviço de pronto atendimento 
público (ou privado/convênio conforme preferência e disponibi-
li- dade) para avaliação médica de casos suspeitos de COVID-19. 
Utilizar canais de atendimento, já mencionados, para orientações 
e dúvidas e/ou teleatendimento da IES (se disponibilizado).

Para retorno às atividades 
laborais/acadêmicas:

Se o caso suspeito tiver sido con�rma-
do: o pro�ssional da área hospitalar 
deverá retornar às atividades labo-
rais/acadêmicas após cumprir 10 dias 
de isolamento domiciliar, a contar do 
início dos sintomas, e estar pelo 
menos 24 horas assintomático. Se o 
caso suspeito tiver sido descartado: o 
funcionário/alu- no deverá estar no 
mínimo 24 horas assintomático E com 
o mínimo de 7 dias após o início dos 
sintomas.

SERVIDORES E ALUNOS SINTOMÁTICOS 
(COM SUSPEITA DE SÍNDROME GRIPAL)



SERVIDORES E ALUNOS SINTOMÁTICOS 
(COM SUSPEITA DE SÍNDROME GRIPAL)

Procedimento a ser seguido por SERVIDORES UFU com 
confirmação de COVID-19 ou contactantes domiciliares 
de casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19: 
Deverá preencher o formulário no SEI (Solicitação de registro 
de atestado);
Incluir atestado médico;
Solicitar ciência da chefia imediata e fazer ocorrência de 
ponto informando o nº do processo no SEI;
Encaminhar o documento para o GDHS e para SEPSA;
Setor de Perícia em Saúde cadastra o afasta- mento para tra-
tamento de saúde do servidor no Sistema SIASS, que é reco-
nhecido posterior- mente pelo SISREF.

Procedimento a ser seguido por FUNCIONÁRIOS FAEPU 
com confirmação de COVID-19 ou contactantes domici-
liares de casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19:
Deverá comunicar a chefia imediata e fazer ocorrência de 
ponto;
Apresentar o atestado médico ao SESMT por meio eletrôni-
co (sesmtfaepu@hc.ufu.br) em até 48 horas após a emissão 
do documento;
Acompanhar as orientações do SESMT pelo e-mail. 

Procedimento a ser seguido por COLABORADORES 
EBSERH com confirmação de COVID-19 ou contactantes 
domiciliares de casos suspeitos e/ou confirmados de 
Covid-19:

Deverá comunicar a chefia imediata; 
Apresentar o atestado médico ao SOST por meio eletrônico 
(sost.hc-ufu@ebserh.gov.br) em até 48 horas após a emissão 
do documento. 
Acompanhar as orientações do SOST pelo e-mail. 




