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❖ Apresentação dos slides

❖ Ao final, haverá um tempo específico para dirimir as 

principais dúvidas.

❖ Durante toda a apresentação, poderão ser enviadas 

perguntas via chat que serão respondidas ao final.

❖

❖ Abertura para perguntas / dúvidas/ sugestões

❖ Encaminhamento de dúvidas via chat / e-mail

❖ Finalização do encontro/ capacitação

DINÂMICA



A Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do 
Trabalho (DASST) da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEPE) ressalta a importância das 

medidas de prevenção ao coronavírus. 

Também reforça a importância de permanecer 
em casa, se for possível! 







MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

❖ Uso de máscara, cobrindo nariz e boca. Recomenda-se a troca a cada 

duas horas ou quando a máscara estiver úmida. 

❖ Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool 70%. 

❖ Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de 

tosse e espirros.

❖ Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos. 

❖ Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, 

anéis e relógios.























MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

❖ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, 

materiais de escritórios, livros e afins.

❖ Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) 

entre você e outra pessoa.

❖  Evite aglomerações.

❖ Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços.

❖ Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação 

do ambiente.





MEDIDAS DE PROTEÇÃO
❖ Evitar o contato com as superfícies como pega-mãos, corrimãos, 

barras de apoio, catracas eleitores de bilhetes/cartões.  

❖ Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum 

(maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, 

interruptores, puxadores, teclados de computador, mouses, 

bancos, mesas, telefones, acessórios em instalações sanitárias, 

etc.) com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes 

de efeito similar. 

❖ Recomenda-se que os servidores auxiliem na manutenção dos 

ambientes e superfícies realizando a higienização diária da sua 

estação de trabalho. 





MEDIDAS PARA O GRUPO DE RISCO

Devem executar as atividades a distância (de forma REMOTA)

Pertencem ao grupo de risco: 

❖ Pessoas acima de 60 anos de idade.

❖ Portadores doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças 

cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e 

obesidade mórbida).

❖ Tratamento com imunossupressores ou oncológico.

❖ Gestantes e lactantes.

❖ Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou 

confirmação de diagnóstico de infecção por Covid-19, ou de vulneráveis.





Para identificar possíveis casos suspeitos, é fundamental: 

❖ Aferir a temperatura corporal com termômetro digital infravermelho.

(Temperatura igual ou acima de 37,8 é considerada febre)

❖ Questionar se a pessoa apresenta algum sintoma de síndrome gripal: 

quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, 

mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou 

coriza ou dificuldade respiratória. 

MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
CASOS SUSPEITOS



❖ Questionar se a pessoa possui os seguintes sintomas que também 

podem ser característicos do coronavírus: calafrios, perda do 

olfato ou do paladar, diarreia, náusea, vômito, cansaço e dor de 

cabeça.

❖ Verificar se a pessoa teve contato recente com alguém que esteja 

com coronavírus.

MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
CASOS SUSPEITOS





❖ Ao aferir temperatura igual ou superior a 37,8 graus, a Instituição de 

Ensino deverá orientar a pessoa sobre o acompanhamento dos 

sintomas e a busca de serviço de saúde para investigação diagnóstica.

❖ Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 

ocorrência de casos suspeitos, para que seja investigado seu vínculo 

com outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, 

retornar essa informação à vigilância municipal.

MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
CASOS SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS



❖ Afastar os casos sintomáticos do ambiente da Instituição de Ensino, 

orientar quanto à busca de serviço de saúde para investigação 

diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até 

o resultado conclusivo da investigação ou até completar o período de 14 

dias de afastamento. 

❖ Os mesmos procedimentos devem ser adotados para aquelas pessoas 

que convivem com pessoas que apresentem sintomas de síndrome gripal. 

❖ A pessoa retornará após alta ou liberação da área da saúde. 

MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
CASOS SUSPEITOS E/ OU CONFIRMADOS







❏ INSTRUÇÃO NORMATIVA No 109, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

❏ PORTARIA CONJUNTA SES/SEDUC/RS No01/2020.

❏ PORTARIA No 2.789, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

❏ Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades nas 

Instituições Federais de Ensino.

❏ Secretaria Estadual de Saúde / RS 

(https://www.facebook.com/SecretariadaSaudeRS- Acesso em 

9/12/2020. 

FONTES UTILIZADAS

https://www.facebook.com/SecretariadaSaudeRS-




ACESSE MAIS INFORMAÇÕES E MATERIAIS 

ATUALIZADOS SOBRE O CORONAVÍRUS EM 

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



https://www.facebook.com/dasstunipampa 

https://sites.unipampa.edu.br/cqvs/category/campanhas/  

https://sites.unipampa.edu.br/cqvs/category/noticias/ 

https://www.facebook.com/dasstunipampa
https://sites.unipampa.edu.br/cqvs/category/campanhas/
https://sites.unipampa.edu.br/cqvs/category/noticias/


https://sites.unipampa.edu.br/coronavirus/prevencao/ 

https://sites.unipampa.edu.br/coronavirus/saude-mental/ 

https://sites.unipampa.edu.br/coronavirus/prevencao/
https://sites.unipampa.edu.br/coronavirus/saude-mental/


Obrigada! 

Contato: dasst.progepe@unipampa.edu.br


