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Para a segurança da nossa co-

munidade e buscando cuidar 

da saúde e do bem-estar dos 

nossos colaboradores, desen-

volvemos protocolos específi-

cos para atendimento e acom-

panhamento de casos suspei-

tos ou confirmados de Covid-

-19.  Para isso, a PUCRS conta 

com o suporte da equipe 

médica do Hospital São Lucas 

da PUCRS e da equipe de Me-

dicina do Trabalho da Univer-

sidade, responsável por fazer 

todos os encaminhamentos 

necessários, orientações e 

acompanhamentos do/a cola-

borador/a conforme os proto-

colos detalhados a seguir.

01
CASOS SUSPEITOS
PARA A COVID-19

03
RETORNO DE 
COLABORADOR/A 
AFASTADO/A 
POR COVID-19

02
COLABORADORES/AS
COM TESTE POSITIVO 
PARA A COVID-19

04
COLABORADOR/A 
QUE RESIDA COM ALGUÉM 
QUE TESTOU POSITIVO
PARA COVID-19



01
CASOS SUSPEITOS
PARA A COVID-19

A partir de sintomas de síndrome gripal*, identifica-

dos na aferição de temperatura (acima de 37,8º) ou 

em outro momento, o/a colaborador/a deverá ser 

afastado/a imediatamente do Trabalho, seja presen-

cial ou em teletrabalho. A Medicina do trabalho da 

Universidade deverá ser informada sobre a situação 

para os devidos encaminhamentos. 

A todos/as os/as colaboradores/as com suspeita de 

Covid-19, a Medicina do Trabalho da Universidade 

oferecerá a estrutura do HSL para diagnóstico e mo-

nitoramento da saúde.

*Sintomas de síndrome gripal: quadro respiratório agudo, 

caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que 

relatada, calafrios, acompanhada de tosse ou dor de gar-

ganta, coriza ou dificuldade respiratória. Dor no corpo, dor 

de cabeça ou dor articular também podem surgir.



VOCÊ SERÁ ORIENTADO
A BUSCAR ATENDIMENTO
CLÍNICO DE
SUA PREFERÊNCIA

Baseado na avaliação da sua 
situação de saúde, a Medicina do 
Trabalho poderá auxiliar na busca 
do melhor local para seu 
atendimento clínico. Caso você 
possua plano de saúde, será 
oferecido o atendimento 
personalizado na Emergência do 
Hospital São Lucas.

ESTOU COM
SINTOMAS
GRIPAIS

Para os atendimentos no HSL, dirija-se a 

Emergência portando crachá funcional, 

documento de identificação com foto e carteira 

do seu plano de saúde; você receberá 

atendimento personalizado especializado aos 

seus sintomas. Em caso de atendimentos em 

outras unidades de saúde, seguir as orientações 

fornecidas pelo profissional de saúde.

BASEADO NAS
ORIENTAÇÕES DA MEDICINA
DO TRABALHO, DIRIJA-SE AO
ATENDIMENTO CLÍNICO

INFORME AO/À SEU/SUA
GESTOR/A E À MEDICINA
DO TRABALHO DA
UNIVERSIDADE

Permaneça em isolamento 
domiciliar e faça contato com a 
equipe de Medicina do Trabalho 
para as devidas orientações.

DESCARTADA
A SUSPEITA 
DE COVID-19 

MANTIDA
A SUSPEITA 
DE COVID-19 

A Medicina do Trabalho deverá ser 
informada após tal avaliação para 

acompanhamento e 
monitoramento da sua situação.



VOCÊ PERMANECERÁ 
AFASTADO

em isolamento, com 
acompanhamento e 
protocolos definidos pela 
unidade de saúde ou pelo 
profissional da Medicina do 
Trabalho da Universidade.

CONTATE A MEDICINA
DO TRABALHO DA 
UNIVERSIDADE
PARA SER ORIENTADO
SOBRE SEU RETORNO.

Estando em condições de 
retomar suas atividades, o/a 
gestor/a será informado pela 
Medicina do Trabalho da 
Universidade.

SE TESTOU 
POSITIVO 

PARA 
COVID-19

SE TESTOU 
NEGATIVO E 
SEGUE COM 
SINTOMAS

SE TESTOU 
NEGATIVO E 
NÃO POSSUI
SINTOMAS

PODE IR PARA CASA 
E CONTATE A MEDICINA
DO TRABALHO DA 
UNIVERSIDADE 

Comunique seu/sua gestor/a 
sobre seu diagnótico. Após 
consulta, caso precise de 
repouso, receberá atestado ou 
estará apto a retomar suas 
atividades.

APÓS CONSULTA 
MÉDICA VOCÊ SERÁ 
ENCAMINHADO PARA 
CASA E ORIENTADO/A

a aguardar o resultado do 
exame e informar a 
Medicina do Trabalho.

DESCARTADA
A SUSPEITA 
DE COVID-19 

MANTIDA
A SUSPEITA 
DE COVID-19 

VEJA NO ITEM 2 
ORIENTAÇÕES 
PARA O SEU 
AFASTAMENTO 



Após a confirmação com atestado médico, 

o/a colaborador/a deve permanecer afasta- 

do do trabalho e em isolamento até receber 

autorização médica para retornar à rotina 

normal. A Medicina do Trabalho da Universi- 

dade fará o acompanhamento do/a colabo- 

rador/a durante sua recuperação. O período 

do isolamento irá variar de acordo com a evo-

lução dos sintomas e situação vacinal do co-

laborador/a.

02
COLABORADORES/AS 
COM TESTE POSITIVO 
PARA A COVID-19



VOCÊ PERMANECERÁ 
AFASTADO DO 
TRABALHO 

e em isolamento até receber 
autorização médica para 
retornar à rotina normal.
Seu/sua gestor/a orientará seus 
colegas para que fiquem 
atentos a possíveis sintomas na 
equipe

VEJA NO ITEM 3 
ORIENTAÇÕES PARA 

O SEU RETORNO

A MEDICINA DO
TRABALHO DA 
UNIVERISDADE
FICARÁ EM CONTATO 
PERIÓDICO COM VOCÊ 

acompanhando a evolução dos 
sintomas apresentados e sua 
recuperação. Caso os sintomas 
permaneçam, o/a Médico/a do 
Trabalho poderá definir novo prazo 
de afastamento e orientar para 
novas avaliações.

VOCÊ SÓ PODERÁ
RETORNAR APÓS
COMPLETAR O PRAZO
ESTABELECIDO NO SEU
ATESTADO MÉDICO.

O protocolo da Universidade 
também determina que o retorno 
somente ocorra após o mínimo de 
24h sem sintomas.

Envie cópia do 
atestado médico e 
exame/teste para o 

WhatsApp da 
Medicina do Trabalho 
da Universidade (51) 

98426-9211

Conforme conduta 
padrão nos casos em que 
exista a necessidade de 
afastamento por mais 15 

dias, o/a Médico/a do 
Trabalho o encaminhará 
para afastamento junto 

ao INSS.

Aguarde contato da 
Medicina do Trabalho da 

Universidade no dia 
anterior ao término do 

atestado médico.

SOBRE SEU 
RETORNO

CASO
CONFIRMADO



O/a colaborador/a diagnosticado/a com 

Covid-19 só poderá retornar às suas ativida- 

des na Universidade após autorização do/a 

Médico/a do Trabalho conforme evolução 

dos sintomas apresentados.

03
RETORNO DE 
COLABORADOR/A 
AFASTADO/A
POR COVID-19



SE ESTIVER 
ASSINTOMÁTICO
POR NO MÍNIMO 

24H. 

SE OS SINTOMAS 
PERSISTIREM 

AO TÉMINO DO 
ATESTADO MÉDICO.

SOBRE SEU
RETORNO

NOVA AVALIAÇÃO
OU ATESTADO

Caso você esteja com sintomas  
o/a Médico/a do Trabalho da 
Universidade poderá 
encaminhá-lo/a para nova 
avaliação ou fornecer um novo 
atestado de afastamento.

RETORNO APÓS
CONTATO

O/A Médico do Trabalho 
fará contato para informar 
se está apto/a para retorno 
ao trabalho. Seu/sua 
gestor/a será informado 
sobre seu retorno e demais 
encaminhamentos 
necessários.

A MEDICINA DO
TRABALHO DA  
UNIVERSIDADE FARÁ
CONTATO NO DIA
ANTERIOR AO TÉRMINO 
DO ATESTADO MÉDICO
Você somente poderá retornar 
ao trabalho após contato com 
o/a Médico/a do Trabalho da 
Universidtade.

VEJA NO ITEM 2 
ORIENTAÇÕES PARA 

O SEU AFASTAMENTO 
POR COVID-19 



Colaborador/a que convive com pessoa que 

tenha testado positivo para a Covid-19 

deverá contatar a Medicina do Trabalho da 

Universidade para avaliação e orientação.

04
COLABORADOR/A 
RESIDA COM ALGUÉM 
QUE TESTOU POSITIVO
PARA COVID-19



VEJA ITEM 1
CASOS SUSPEITOS

PARA COVID-19

Colaborador/a com 
status vacinal completo 
e assintomático: Manter 
atividades normais de 
trabalho, respeitando o 

uso de máscara e 
distanciamento.

Colaborador/a com 
status vacinal 
completo e 

sintomático: Buscar 
atendimento clínico 

para avaliação.

Permaneça em isolamento 
domiciliar e aguarde o 
contato da nossa equipe de 
Medicina do Trabalho.

Colaborador/a com status 
vacinal incompleto ou não 
vacinado e assintomático: 
Testagem por teste rápido 
de antígeno ou RT-PCR e 
isolamento até o resultado 
do teste.

VEJA ITEM 3 
PARA O

SEU RETORNO

CONVÍVIO COM
PESSOA QUE

TESTOU POSITIVO
PARA COVID-19

INFORME AO SEU/SUA
GESTOR/A E À MEDICINA
DO TRABALHO DA
UNIVERSIDADE



ORIENTAÇÕES
Área de Medicina do Trabalho da Universidade: equipe técnica do SESMT 
responsável pela Saúde do Trabalhador através da promoção e prevenção 
da saúde no ambiente de trabalho. Contato pelo e-mail: sesmt@pucrs.br ou 
WhatsApp: 51 98426-9211.

Isolamento domiciliar:  permanecer em quarto isolado e bem ventilado 
(caso não seja possível, manter 1m de distância entre as camas); limitar a 
movimentação por outros cômodos da casa; manter os ambientes 
comuns bem ventilados; utilizar máscara o tempo todo e sempre trocá-la 
quando estiver úmida ou danificada; realizar higiene frequente das mãos 
(água e sabão ou álcool em gel); não receber visitas; só sair de casa em 
casos de emergência; limpar as superfícies que são frequentemente toca-
das com solução aquosa contendo alvejante.

Atestado médico: é o documento fornecido por profissional médico e 
utilizado para justificar e abonar as faltas de um empregado ao seu em-
pregador devido à alguma incapacidade para o trabalho, seja por doença 
ou acidente. Deve ser escaneado ou fotografado e enviado para o email  
maria.penha@pucrs.br ou sesmt@pucrs.br ou WhatsApp (51) 98426-
-9211 em até 48h da emissão do documento. É necessário guardar o 
documento original para posterior entrega a Medicina do Trabalho da 
Universidade.



VOCÊ JÁ SABE MAS 
NÃO CUSTA LEMBRAR:

Use

Lave as mão 
durante, no mínimo, 20 

segundos e/ou 
higienize-as com álcool 

em gel.

Ao tossir 
ou espirrar,
cubra o nariz e boca 

com o cotovelo 
flexionado ou com 

lenço de papel, nunca 
com as mãos. 

Evite tocar 
nos olhos, no nariz e na 
boca com as mãos não 

higienizadas.

Mantenha uma

Para a saúde da Comunidade 
Universitária, como medida de
autocuidado, incentivamos a 

utilização da máscara em ambientes 
fechados e ao ar livre. É obrigatório o 

uso de máscara em todos os 
ambientes fechados da Universidade. 

Como medida de autocuidado, 
incentivamos a utilização da máscara 

também em ambientes ao ar livre.


