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1 – No caso de indisponibilidade de teste, considerar como caso com exame positivo para fins de conduta de afastamento e retorno ao trabalho 
2 – Se caso grave ou imunossuprimido, estender o afastamento por 20 dias a partir do início dos sintomas E pelo menos 24h após resolução da febre e sintomas respiratórios 
3 – Alunos que já tiveram COVID (PCR + ou sorologia) que estejam novamente com sintomas sugestivos de COVID, devem ser conduzidos da mesma forma em relação ao 
afastamento e coleta de exames.  

 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA PARA CADASTRO DE PACIENTES – PANDEMIA COVID 

 

FLUXOGRAMA PARA ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS (MEDICINA) – PANDEMIA COVID-19 

 

ALUNO DO CURSO DE MEDICINA SINTOMÁTICO COM  
QUALQUER DOS SEGUINTES SINTOMAS (mesmo que sintoma isolado): 

Febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza, distúrbios olfativos, distúrbios gustativos ou quadro gastrointestinal 

 

Indicação para coletar PCR 1                                                                                    
- Até 7 dias do início dos sintomas  
- Maior positividade após 3ºdia          
     

 

 

 PCR POSITIVO  PCR OU SOROLOGIA NEGATIVOS 

Retorno às atividades, mantendo 
uso contínuo de máscara cirúrgica.  

 

Se quadro clínico muito sugestivo, 
manter o afastamento até 10 dias 

do início dos sintomas 

Fluxo 1 - ALUNO SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO 

Mantém afastamento por 10 dias2 
após início dos sintomas E pelo 

menos 24h após resolução da febre 
(sem uso de antitérmico) e sintomas 

respiratórios.  
Após retorno, manter uso contínuo 

de máscara cirúrgica 

 

 

LINKS DE ACESSO: 
http://www2.ebserh.gov.br/web/chc-

ufpr/servidores1 
ou 

http://hcufpr.medsym.com.br/entrar 
 

 

 

 IgG/IgM POSITIVO 

Mantém afastamento por 10 dias2  do 
início dos sintomas E pelo menos 24h 
após a resolução da febre (sem uso de 
antitérmico) e sintomas respiratórios, 

apesar de poder ser falso-positivo. 
Após retorno, manter uso contínuo de 

máscara cirúrgica 

 

Indicação para realizar SOROLOGIA 1 
- Após 8º. dia do início dos sintomas  
- Maior positividade após 14ºdia                                                                          
     

 

O IgG POSITIVO isoladamente pode ser falso-positivo ou infecção fora de período de transmissibilidade. Não deve ser feito afastamento das atividades, não há risco de transmissão. 

AFASTAMENTO Se contato no 1º dia de sintomas afastar por 5 dias e colher PCR no 3º (idealmente) 

http://www2.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr/servidores1
http://www2.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr/servidores1
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1 – Definição de contato: estar a menos dois metros (2 m), dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado (> 15 minutos), sem uso de equipamento de 
proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: 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 usando o EPI recomendado. 
Quando o contato for o mesmo grupo de internato, avaliar a cada caso o risco. 
2 – A realização de teste em profissionais assintomáticos, ocorrerá conforme a disponibilidade do teste e deverá ser feito 72h antes do retorno previsto ao trabalho: 

• Caso aluno permaneça assintomático e o resultado doo PCR seja negativo: retorna ao trabalho ao fim do atestado; 

• Caso aluno permaneça assintomático e o resultado doo PCR seja positivo: afastar até completar 10 dias da data do seu PCR positivo; 

• Caso aluno desenvolva sintomas: conduzir como fluxo 1. 
3 – Referência complementar: http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/2.%20Fluxo%20geral%20Trabalhador%20em%20Saude%20v.3_24.04.2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO ASSINTOMÁTICO COM 
CONTACTANTE 1 COM 

SINTOMAS 

*Orientar cuidados de 

isolamento com o caso 

índice (familiar sintomático) Indisponibilidade do contactante 

domiciliar fazer o teste 

Teste comprovado do contactante 
domiciliar POSITIVO 

 

Teste comprovado do contactante 
domiciliar NEGATIVO 

 

10 dias de afastamento, a contar do início dos sintomas 

do caso + TESTAGEM2 + TELEMONITORAMENTO 

 

Fluxo 2 - ALUNO ASSINTOMÁTICO COM CONTATO DOMICILIAR 

Retornar imediatamente ao trabalho, desde que 

assintomático + TELEMONITORAMENTO 

 

Retornar imediatamente ao trabalho, desde que 

assintomático, com uso contínuo de máscara cirúrgica 

 

FLUXOGRAMA PARA ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS (MEDICINA) – PANDEMIA COVID-19 

 

 

Aluno assintomático caso 
POSITIVO (PCR ) para COVID2 

Afastamento por 10 dias a partir da data de 

realização do teste 

A reposição das horas de estágio perdidas devido aos atestados será combinada com o departamento que oferta o estágio (necessidade de reposição das horas 

preferencialmente antes do término do estágio 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/2.%20Fluxo%20geral%20Trabalhador%20em%20Saude%20v.3_24.04.2020.pdf

