
 
 

Departamento de Qualidade de Vida - DQV 

Nota Oficial 

 

Em cumprimento às determinações do Ministério da Saúde (Instrução Normativa Nº 19, de 12 de Março de 

2020) quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) e visando a prevenção da comunidade universitária e 

do grupo de risco que frequenta o departamento como servidores aposentados, o Departamento de 

Qualidade de Vida (DQV) informa que a partir do dia 16/03/2020 o atendimento estará suspenso por tempo 

indeterminado. Nesse período, o DQV manterá apenas os serviços essenciais como atendimentos prioritários 

a fim de diminuir aglomeração na recepção do departamento. 

 

Portanto, não serão realizadas marcações e consultas eletivas (ambulatoriais).  

 

Em caso de dúvidas sobre o direcionamento do atendimento, ligar para o DQV 3320-5469. preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Suspeito*

Procurar Unidades de Saúde 
Públicas ou Privadas

Enviar por e-mail atestado 
médico (com CID) para

periciaoficial.sugep@ufrpe.br



*Caso Suspeito 
 
Situação 1: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento 
das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, 
nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 
 
Situação 2: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento 
das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus (2019-
nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 
 
Situação 3: Febre1 OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 
batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso confirmado de coronavírus (2019-nCoV) 
em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 
 
Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das seguintes situações: 
 
1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro da mesma sala ou área 
de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de transporte), por um período prolongado, sem uso de 
equipamento de proteção individual. 
 
2. Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos 
casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver em uso do EPI recomendado. 
 

Recomendações para prevenção de infecção por Coronavírus  

- Cancelar viagens não essenciais até panorama mais seguro; 

- Viajantes que regressaram de regiões com transmissão comunitária (número de casos crescentes 
exponencialmente) – procurar serviços de saúde: 

• Assintomáticos – 14 dias de isolamento 

• Sintomáticos (febre e/ou sintomas respiratórios) – PCR + 14 dias de isolamento  
 

- Higiene das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica;  

- Etiqueta respiratória: uso de lenços descartáveis em caso de tosse, espirros, secreções nasais; 

- Evitar tocar olhos, nariz e boca; 

- Manter ambientes ventilados; 

- Evitar aglomerados; 

- Limpeza e desinfecção de ambientes e utensílios (corrimões, maçanetas, microfones, etc) com detergente 
seguido de álcool 70% ou cloro ou desinfetante padronizado pela instituição. 
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