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1. INTRODUÇÃO

O protocolo de biossegurança para retorno às atividades presenciais acadêmicas foi 
desenvolvido pelo Serviço de Urgências e Emergências Médicas (SUEM) da PUCPR, 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) e pelo Comitê de Retorno do Grupo Marista para prevenção ao novo 
Coronavírus (2019-nCoV).
 
Este documento não substitui as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde e demais órgãos relacionados. É responsabilidade das Escolas, 
Câmpus do Interior e unidades avaliarem cada cenário antes de aplicar as técnicas 
descritas nesse protocolo. As condutas contidas nesse documento foram baseadas nas 
evidências disponíveis até o momento e poderão ser atualizadas. 

2. ABRANGÊNCIA

Este protocolo é aplicável aos estudantes e colaboradores das unidades da PUCPR.

 

3. INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na 
China recebeu a notificação de casos de uma pneumonia de causa desconhecida na 
cidade de Wuhan, província de Hubei. Um novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi isolado 
e as autoridades chinesas o identificaram como o vírus causador, em 7 de janeiro de 
2020.

No dia 11 de março de 2020, considerando a situação no momento, a OMS declarou 
estado de pandemia para a COVID-19, uma enfermidade epidêmica amplamente 
disseminada que espalhou-se por todos os continentes através da transmissão de 
pessoa para pessoa ou fômites contaminados.

Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus, que causam uma ampla 
variedade de doenças, desde um resfriado comum a doenças mais graves. Temos como 
exemplo: a Síndrome Respiratória do Oriente Médio [MERS] e a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave [SARS]. O novo coronavírus é uma nova cepa que não havia sido 
identificada anteriormente em seres humanos.

A COVID-19 é uma doença causada por infecção pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2), apresentando um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas 
a quadros respiratórios graves. Suas variáveis biológicas são, portanto, amplas e pouco 
conhecidas, o que dificulta a realização de ações e tomadas de decisão com muita 
antecedência. Como o vírus é similar ao que causou a epidemia da SARS (síndrome 
respiratória aguda grave) em 2002, sua denominação contou com a inserção do número 
2. Esse novo vírus, da família do coronavírus, é conhecido por causar infecções 
respiratórias e terem, ao microscópio, uma aparência de coroa. É recoberto por um 
envelope que apresenta uma estrutura lipídica (gordura) e proteínas do vírus. Assim, 
podem perder facilmente sua ação de infecção com detergentes, desinfetantes e 
solventes lipídicos, apresentando ainda sensibilidade ao calor (Flores, 2007). 
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Do ponto de vista de sua origem, pesquisadores chineses suspeitam que o novo vírus 
seja originário de morcegos, assim como a maioria dos outros coronavírus. Sabe-se que 
houve o fenômeno de ‘transbordamento zoonótico’, comum à maioria dos vírus, que 
fez com que um coronavírus que acomete morcegos sofresse mutação e passasse a 
infectar humanos. As pesquisas indicam, no entanto, que essa mutação foi um processo 
natural e não induzido pelo homem (Fundação Oswaldo Cruz, 2020b).

4. MODOS DE TRANSMISSÃO

Até o momento, sabemos que, como o vírus se localiza no trato respiratório da pessoa 
infectada, sua transmissão pode ocorrer pelo ar ou de pessoa para pessoa por meio de:

• Gotículas produzidas e expelidas por indivíduos infectados e que podem ser 
transmitidas por meio de tosse, espirro e catarro (contato próximo entre pessoas) ou 
pela própria fala. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas 
próximas ou podem ser inaladas até os pulmões. Elas podem atingir a distância de até 2 
metros nessas situações.

•   Contato com objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, 
nariz ou olhos.

•    Contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, apertar a sua mão e em 
seguida levar a própria mão à boca, ao nariz ou aos olhos. A OMS passou a reconhecer 
evidências científicas sobre a transmissão do SARS-CoV-2 por aerossóis, que são 
partículas microscópicas que ficam suspensas no ar. Segundo este documento, a 
transmissão do vírus pelo ar pode ocorrer durante procedimentos médicos que gerem 
aerossóis. Ainda segundo a OMS, a possibilidade de transmissão pelo ar em locais 
públicos, especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados, não pode ser 
descartada. A transmissão, em tese, poderia ocorrer de duas formas distintas: 
evaporação dos aerossóis gerados a partir de gotículas respiratórias ou aerossóis 
gerados diretamente pela respiração ou fala. A quantidade suficiente de aerossóis ou 
de vírus inalados para causar a infecção ainda não é conhecida (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2020b).

•   Período de incubação: estimativas atuais do período de incubação do vírus variam de 
1 a 12,5 dias (mediana de 5 a 6 dias), pode ser até 14 dias. Durante o período 
"pré-sintomático", algumas pessoas infectadas podem transmitir o vírus, portanto, a 
transmissão pré-sintomática ocorre antes do início dos sintomas.

•   Principais sinais e sintomas: febre, tosse seca, cansaço, dores e desconfortos, dor de 
garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupções 
cutâneas, dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda da fala ou 
movimento.
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5. INDICAÇÕES DE INFRAESTRUTURA

Diante dos critérios sanitários que apresentam relação com a prevenção do novo 
coronavírus (2019-nCoV), a área de Facilities da Infraestrutura da DSC (Diretoria de 
Serviços Corporativos) da instituição indicou medidas que potencializam ambientes 
mais seguros biologicamente.

5.1 ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS

•    Controle da entrada de pedestres e veículos, de preferência, restringindo o fluxo a 
apenas um portão, sendo que os demais portões deverão ficar fechados. O fluxo será 
restrito principalmente aos ambientes onde ocorrem as atividades acadêmicas;

•    Desativação de todos os bebedouros e orientação para colaboradores e estudantes 
utilizarem a sua própria garrafa de água. Em caso da não possibilidade de desativação do 
bebedouro, realizar adaptação para que o bebedouro apenas seja utilizado para o uso 
de copos descartáveis ou garrafinhas individualizadas;

•    Instalação de dispensers de álcool gel 70% em todo o entorno dos locais onde 
ocorrerão as aulas e/ou atividades;

•    Instalação de barreiras físicas (acrílico) em locais onde há atendimento (guichês, 
caixas, mesas de atendimento, recepção etc.);

•    Demarcações de piso nos ambientes com distanciamento em conformidade com o 
estabelecido pela Secretaria de Saúde local;

•    Orientação do uso de elevadores apenas para andares superiores ao 3º andar, com 
exceção das pessoas com dificuldades de locomoção e limitado ao uso de 4 a 6 pessoas 
(dependendo do tamanho do elevador), de modo a uma pessoa não encostar em outra;

•    Atenção às questões relacionadas à ventilação das áreas (todas as diretrizes, a seguir, 
foram embasadas em normas técnicas e decretos, elaborados nos últimos meses, para 
atendimento da demanda da COVID-19 – Nota técnica nº 3/2020 
SEI/CIPAF/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA RE09/2003, Lei nº 13589/2019): 

•    Locais sem ar-condicionado ou com ar-condicionado tipo split, 
manter janelas e portas abertas. Ambientes confinados, sem a 
renovação de ar, deverão permanecer isolados;

•    Ambientes que possuem exaustores (banheiros, cozinhas, copas, 
estacionamento etc.) deixar esses equipamentos ligados com 2h de 
antecedência, ao início da operação;
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•    Aumentar a frequência de substituição dos filtros dos sistemas de ar-condicionado, 
revisando o PMOC conforme avaliação do especialista técnico local.

•    Equipe de segurança, orientadores e toda comunidade acadêmica e organizacional 
deverão fiscalizar e orientar o cumprimento de distanciamento e uso adequado dos 
equipamentos de proteção individual (EPIs);

•    Evitar o uso de salas de reunião e se for realmente necessário, observar as 
orientações detalhadas anteriormente e limitar o uso para, no máximo, 4 pessoas por 
ambiente;

•    Instalação de comunicação visual (cartazes) com as orientações dos pontos citados 
acima dentro dos ambientes de circulação.

5.2 ORIENTAÇÃO PARA USO DE LAVANDERIAS (UNIDADES QUE POSSUEM 
ATIVIDADES RELACIONADAS A LAVAGEM DE ROUPAS, TECIDOS, TOALHAS 
ETC.)

•    Utilizar produtos químicos específicos para lavagem de roupas, carregar os 
equipamentos de lavagem com menos itens para poder ter uma boa ação mecânica;

•    Usar alvejante caso o tipo de roupa permita. Passar as roupas após sua secagem, a alta 
temperatura contribui para a higienização das peças;

•    Importante higienizar os recipientes em que as roupas sujas ficam armazenadas. 

•    Realizar a higiene das mãos com água e sabão, após manipular as roupas sujas;

•    Locais com sistema de ar-condicionado: a equipe de manutenção 
local deverá verificar se o equipamento utiliza tomada de ar exterior ou 
apenas recirculação. Caso utilize tomada de ar exterior, manter o 
equipamento ligado durante todo o período de operação. Caso o 
equipamento possua apenas recirculação, deverá ser adaptado para 
tomada de ar exterior, mantendo-o desligado até que seja adaptado, 
conforme normas técnicas. Garantir que haja, ao menos, o mínimo de 
renovação de ar por ventilação mecânica indicado, que é de 27m³/h. 
Promover a renovação do ar, mantendo portas e janelas abertas 
adicionalmente, conforme orientação da Anvisa;

•    Análise do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC) do 
sistema de ar-condicionado avaliado por um especialista técnico com 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme orientação da 
Anvisa;
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•    Quanto às roupas que forem secas ao sol, garantir que elas estejam bem secas, 
passando na sequência;

•    Manter a limpeza dos ambientes e equipamentos da lavanderia;

•    Usar máscaras ao manipular os tecidos a serem lavados;

•    Utilizar ciclos de lavagem separados, conforme tipo de enxoval.

5.3 ADEQUAÇÕES EM BANHEIROS

Atendendo à Lei Estadual do Paraná n o 20.239 é solicitado a disponibilização de 
produto antisséptico em banheiros de uso coletivo para higienização dos assentos 
sanitários. A disponibilização deve ser realizada em dispensers fixados nas paredes de 
todos os boxes que possuem vasos sanitários, a partir de 15 de agosto de 2020.

Recomenda-se o uso do álcool 70% em spray, líquido ou ainda, qualquer outro produto 
antisséptico líquido (para evitar resíduo do produto no local de aplicação) registrado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por se tratar de uma lei estadual, unidades fora do estado do Paraná não necessitam 
dessa adequação, embora seja recomendável para melhorar a segurança de 
colaboradores, terceiros, estudantes e clientes.

5.4 ORIENTAÇÃO QUANTO À HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES (CARTILHA EM 
ANEXO), ELABORADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA 
SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA Nº 47/2020

5.5 ORIENTAÇÃO PARA ACESSOS DE RESTAURANTES E CANTINAS
 
•    Demarcação do piso para que se respeite o distanciamento adequado, desde a 
entrada do restaurante/cantina, fila, buffet, cadeiras, entrega de bandejas e caixa;

•    Reorganizar as cadeiras do local respeitando o distanciamento recomendado 
(redução de lugares);

•    Inclusão de dispensers de álcool em gel 70% em vários locais do restaurante/cantina;

•    Quando utilizado, embalar talheres individualmente;

•    Quando utilizado o sistema de buffet, verificar a possibilidade do colaborador da 
empresa terceira realizar o servimento dos estudantes e/ou colaboradores, caso não 
seja possível, realizar um plano de troca de, no mínimo, 30 em 30 minutos de todos os 
pegadores do buffet. Realizar limpeza constantes, no mínimo, a cada 15 minutos, dos 
pegadores, galheteiros, apoio do buffet, 

•   Na entrada do restaurante/cantina, é recomendado que uma pessoa aplique álcool 
em gel 70%, nas mãos de todos que estão acessando o local e oriente para cada cliente 
pegar um papel toalha para acondicionar a máscara durante o almoço;
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•   Orientar os clientes que a máscara deve ser retirada somente no momento da 
alimentação (recomendado que o trajeto no restaurante/cantina ocorra somente com 
máscara);

•   Realizar limpeza a cada troca de cliente de mesas e cadeira e intensificar a limpeza nos 
locais de acesso;

•   Manter os ambientes ventilados (deixar portas e janelas abertas);

•   Inclusão de cartazes de recomendações de boas práticas no local (não usar o celular, 
manter o distanciamento, higienizar as mãos, utilizar máscaras antes e após as 
refeições);

•   Verificar opção de guardanapo embalado ou em embalagem que não permita o toque 
nos outros guardanapos;

•   Manter exaustores ligados em todos os ambientes que possuírem estes 
equipamentos (mesmo que o fogão não esteja em uso);

•   Recomendado a demarcação do piso dentro da cozinha para que se respeite o 
distanciamento recomendado;

•   Disponibilizar pias para lavagem das mãos, com sabonete líquido inodoro, toalhas de 
papel descartáveis (não recicláveis) e lixeiras dotadas de tampa com acionamento não 
manual;

•   Não é permitido dispensers de temperos e condimentos (saleiro, azeite, farinha), 
bem como porta guardanapos de uso compartilhado;

•   Os manipuladores de alimentos não devem falar, rir, tocar o rosto, nariz, boca e olhos 
durante as atividades;

•   Pessoas externas (como entregadores) não devem acessar a área de manipulação de 
alimentos;

•   A utilização de luvas é recomendada somente em casos específicos (como a 
manipulação de produtos prontos);

5.6 RECOMENDAÇÃO PARA AS EQUIPES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
 
•   Treinamento com envio de lista de presença sobre o que é coronavírus, principais 
sintomas, como evitar o contágio e qual o procedimento no caso de apresentação dos 
sintomas;

•   Treinamento com envio de lista de presença sobre higienização das mãos e timer para 
ser acionado, no mínimo, a cada 30 minutos para higienização das mãos;
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•   Treinamento com envio de lista de presença sobre utilização de máscaras, como 
deve ser o manuseio, recomendação de troca e higienização;

•   Treinamento com envio de lista de presença sobre a importância do distanciamento 
no ambiente de trabalho, cuidados no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa;

•   Treinamento com envio de lista de presença sobre a importância da higienização 
adequada dos utensílios (limpeza e sanitização);

•   Registro de entrega de máscaras para a equipe.

6. ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AS ESCOLAS

•   Organizar horários de entrada e saída, bem como dos intervalos das diferentes 
turmas, de forma escalonada a fim de evitar aglomeração de pessoas e a circulação 
simultânea de grande número de estudantes nas áreas comuns e no entorno das 
edificações.

•   Sempre que possível, cada sala de aula de realização das atividades deve ser ocupada 
pelo mesmo grupo de estudantes, de acordo com a dimensão e características da 
Instituição de Ensino.

7. TREINAMENTOS

Pensando em um modelo para alcançar a efetividade de treinamentos, será 
disponibilizado na plataforma de treinamentos online vídeos para formação dos 
colaboradores e estudantes. A capacitação contempla os cuidados gerais de 
prevenção, a técnica correta para higienização das mãos, como usar a máscara (erros e 
acertos), etiqueta respiratória e recomendações adicionais.

Os colaboradores e estudantes das áreas que prestam atendimentos assistenciais 
devem ser capacitados para o uso correto dos EPI, sendo realizadas demonstrações 
práticas de paramentação e desparamentação. As escolas deverão organizar a 
metodologia de aplicação, em conjunto com área de Engenharia de Segurança do 
Trabalho.

Para o treinamento online, a plataforma deverá emitir comprovante de participação e 
os treinamentos presenciais serão registrados, com especificação do assunto 
ministrado. As evidências das formações deverão ser arquivadas nas unidades.
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8. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

Indica-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a 
exposição ocupacional das áreas e determinações dos órgãos de saúde.

Os decretos tornam obrigatório o uso de máscaras em locais públicos, áreas 
administrativas e comuns de estabelecimentos. Neste momento de crise na saúde 
pública e seguindo orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
indica-se o uso de máscaras faciais de uso não profissionais (tecido) para aqueles 
indivíduos que não realizam procedimentos de assistência à saúde humana.

Antes de posicionar a máscara de uso não profissional (tecido) no rosto é 
fundamental:

•   Certificar-se que a máscara está limpa, seca e em condições de uso;

•   Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70%;

•   Prestar atenção para não tocar nas superfícies da máscara;

•   Cobrir perfeitamente a boca e o nariz, não deixando espaços nas laterais;

•   Evitar uso de batom e maquiagem quando estiver com a máscara.

Conforme Anvisa, existem advertências a serem seguidas para uso adequado:

•   Não exceder o tempo máximo de 3 horas para uso da mesma máscara de tecido, 
havendo necessidade de troca por outra máscara limpa, dessa forma será 
disponibilizado kit com 06 unidades para os colaboradores. Os estudantes são 
responsáveis pela aquisição de suas máscaras de tecido;

•   Realizar a troca da máscara sempre que apresentar sujidades, estiver umedecida ou 
incomodo para respirar;

•   Estabelecer frequência de higienização da máscara e não compartilhar com outras 
pessoas mesmo que limpas;

•   Sempre ao remover a máscara do rosto, necessária higienização das mãos após o 
procedimento.

Além do uso adequado, é fundamental que o usuário execute o correto processo de 
higienização da máscara de tecido apresentado na sequência:

•   Lavar inicialmente com água e sabão neutro, separadamente de outras roupas;

•   Deixar de molho em mistura de água e água sanitária, entre 20 a 30 minutos, em uma 
proporção de duas colheres de água sanitária em 1 litro de água potável;
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•   Deixar a máscara secar e passar com ferro quente;

•   Observar se a máscara não foi danificada e armazenar em recipiente fechado.

Para os profissionais e estudantes das áreas de saúde destinam-se máscaras cirúrgicas e 
do tipo N95 ou equivalente a depender dos procedimentos assistenciais e do setor de 
atuação do colaborador. Considerando as precauções indicadas para a assistência aos 
pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo 2019-nCoV, indica-se a 
observação da paramentação apresentada no Quadro 1 da Nota Técnica 
GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020.

Na assistência odontológica, os profissionais seguirão as indicações do Anexo 4 – 
Medidas de Prevenção e Controle de Infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) 
na Assistência Odontológica, constante na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 
04/2020.

A paramentação dos profissionais de saúde bucal no ambiente clínico odontológica 
consiste em: gorro descartável, protetor facial (face shield), máscara N95/PFF2 ou 
equivalente, avental descartável, luvas de procedimento e calçado fechado 
impermeável.

As entregas dos equipamentos de proteção individual serão registradas pelas escolas 
em fichas individuais, onde o usuário compromete-se utilizar os itens fornecidos no 
exercício das atividades profissionais e nas dependências da instituição. As evidências 
das entregas dos equipamentos deverão ser arquivadas nas unidades.

9. MAPEAMENTO DE SAÚDE

Seguindo indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, 
e da portaria divulgada neste período e tendo como principal objetivo preservar a saúde 
dos colaboradores com doenças pré-existentes ou que possuem condições clínicas 
que potencializam o risco de desenvolvimento de complicações caso venham a 
contrair a infecção 2019-nCoV. 

9.1 COLABORADORES
                          
A pesquisa foi realizada por meio de um questionário de autoavaliação para registro dos 
relatos de saúde dos colaboradores, com o objetivo de auxiliar nas futuras ações de 
saúde e bem-estar. 

Após apurados os resultados da pesquisa, a Saúde Corporativa atualiza os indicadores 
da área.
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Os colaboradores com doenças pré-existentes ou que possuem condições clínicas que 
potencializam o risco de desenvolvimento de complicações, caso venham a contrair a 
COVID-19, devem receber atenção especial, priorizando a permanência em sua 
residência em teletrabalho ou trabalho remoto. Não sendo indicadas atividades 
presenciais. 

Ressaltamos que a unidade deve manter o registro atualizado, à disposição dos órgãos 
de fiscalização, com informações sobre: colaboradores por faixa etária; casos suspeitos 
e confirmados; colaboradores contactantes afastados; medidas tomadas para a 
adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da COVID-19 e condições 
clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionadas 
aos quadros mais graves da COVID-19 (grupo de risco), não devendo ser especificada 
a doença, preservando-se o sigilo.

9.2 ESTUDANTES

Todos os estudantes com intenção de participarem de atividades presenciais devem 
obrigatoriamente aceitarem o “Termo de Compromisso – Atividades presenciais 2021”. 
Neste termo o estudante recebe orientações sobre os cuidados à saúde, link para 
acesso aos treinamentos online e orientações sobre o enquadramento de grupo de 
risco e declara não pertencer ao grupo de risco. A instituição oferta um serviço de 
atendimento médico acadêmico para esclarecimentos. 

No decorrer da realização das atividades presenciais, caso o estudante tenha alteração 
em seu quadro clínico, seja por apresentar sintomas suspeitos de infecção pelo 
SARS-CoV-2, ser diagnosticado com a infecção ou contato desprotegido com pessoas 
infectadas, ou desenvolva uma comorbidade que o enquadre como grupo de risco para 
desenvolver formas graves na vigência da infecção pelo SARS-CoV-2, o estudante 
deverá, imediatamente, procurar atendimento médico em uma unidade básica de 
saúde ou convênio médico, além de avisar a equipe médica do Serviço de Urgências e 
Emergências Médicas (SUEM) através do e-mail suem@pucpr.br. Os estudantes 
enquadrados na situação anterior serão afastados das atividades presenciais, podendo 
retornar após o período médico indicado.

9.3 FLUXO PARA TRIAGEM E ATENDIMENTO DE COLABORADORES E 
ESTUDANTES 

•   Os colaboradores e estudantes devem estar informados dos protocolos referente à 
COVID-19, incluindo formas de contágio, sintomas e cuidados necessários para 
redução da transmissão.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Rua Imaculada Conceição, 1155 | Prado Velho | Curitiba | Paraná
Cep 80215 901 | Tel. 41 3271-1555 | www.pucpr.br

•   Cada Escola, Câmpus do Interior e Unidade criará fluxo para aferição de temperatura 
dos colaboradores e estudantes antes de entrarem na edificação para iniciar as 
atividades.

•   É indicado que a triagem seja realizada em um local estratégico, aberto e ventilado, 
com demarcações entre as pessoas na fila em conformidade com o distanciamento 
estabelecido pela Secretaria de Saúde local.

•   A pessoa que irá realizar a aferição da temperatura deverá utilizar máscara cirúrgica e 
protetor facial.

•   Na triagem da temperatura é importante observar se o colaborador está com 
máscara. Caso não esteja, deverá orientar que o uso é obrigatório para proteção de 
todos.

•   Se a temperatura aferida for igual ou menor que 37°C, a pessoa estará liberada para 
adentrar na unidade para início das suas atividades. 

•   Casos em que a temperatura aferida for igual ou superior a 37,1°C (ou conforme 
determinação da Secretaria de Saúde local), indicamos que seja realizada nova aferição 
no intervalo de 10 minutos para confirmação. Na segunda aferição da temperatura, se o 
valor mantiver igual ou acima de 37,1°C, sugerimos direcionar a pessoa para uma sala 
reservada e o responsável designado orientará o colaborador ou acadêmico a procurar 
atendimento médico (plano de saúde ou outro de sua preferência). 

•   Comprovante de Vacinação Covid-19 no Aplicativo Flowing - O colaborador após 
realizar a segunda dose da vacina contra COVID-19, acessará o aplicativo Flowing para 
preencher as datas das doses e anexar o comprovante da vacinação. O passo a passo 
para baixar o aplicativo e realizar o cadastro encontra-se no Marista Mais.

9.4 AÇÕES QUANDO COLABORADORES E ESTUDANTES TESTAREM POSITIVO 
COVID- 19 

Colaboradores devem informar seu gestor imediato e App Flowing sobre o resultado 
positivo para COVID-19. Após esse procedimento, serão monitorados diariamente 
sobre seu estado de saúde.
 
Os acadêmicos que testarem positivo para COVID-19 serão afastados das atividades 
presenciais pelo médico que o atendeu e deverão encaminhar uma cópia do atestado 
médico para o SUEM pelo e-mail suem@pucpr.br. Após o término do afastamento, 
farão novo contato com o SUEM para liberação as atividades presenciais.
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