
 

 

 

 

Plano de Contingência da  

Superintendência Administrativa da  

Universidade de Uberaba diante da pandemia  

de Coronavírus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

 
Este Plano visa orientar os setores de responsabilidade da Superintendência Administrativa, e será 

revisado pelo grupo de trabalho responsável pela redação à medida que novos conhecimentos sejam 

adquiridos e que o cenário epidemiológico da doença Covid-19 mude no Brasil. 

 

 

2. Objetivos do Plano 

Os objetivos deste Plano são: 

a. Orientar os colaboradores da Uniube para manutenção de um ambiente institucional 

preventivo, seguro e saudável no contexto da Covid-19. 

b. Estabelecer procedimentos para manutenção das atividades essenciais da instituição. 

c. Realizar ação de prevenção e contenção no período de recesso instituído.  

 

 

3. Orientações para a comunidade Uniube - Colaboradores e Famíliares 

3.1 Adoção de medidas individuais de prevenção e proteção nos ambientes institucionais e 
familiares: 

 
• Trabalhe, sempre que possível, com as janelas abertas; (mesmo que seja em sua casa). 

• Siga as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros (folheto em anexo). 

• Lave suas mãos com água e sabão ou higienize com álcool 70% ou álcool gel, sempre que necessário, 
(folhetos em anexo). 

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos e talheres. 

• Evite a prática de cumprimentar com aperto de mãos ou beijos. 

• Evite aglomerações de pessoas.  

• Neste período evite ir a cinemas, teatros, academias, shoppings etc. 

• Siga sempre também as orientações sobre contenção e prevenção da Covid-19 do Ministério da Saúde e 
de médicos infectologistas. 

• Avalie e transmita notícias somente de canais oficiais. 

 

 
4. Medidas tomadas a nível emergêncial e preventivas 

  4.1 Prefeitura Universitária: 

Setores de Zeladorias: 

- Assepsia geral nas salas de aula, com limpeza de todas as carteiras e pisos, maçanetas, sanitários, 
paredes, interruptores etc, com uso de produtos que eliminem vírus. 

- Álcool em gel em lugares estratégicos dos campus para ser usado quando necessário (não deve “ lavar” 
as mãos com o produto). 

- Dispensa temporária dos colaboradores com idade superior a 60 anos, grávidas, portadores de doenças 
crônicas, a partir do dia 18/03/2020 ao 29/03/2020. 

- Trabalho em regime de escala nos setores administrativos, para reduzir a aglomeração de pessoas. 



 

4.2 Diretoria de Suprimentos 

 - Setor de Transportes: 

- Higienização avançada nos veículos com uso de produtos que eliminem vírus. 

- Central de Documentação (malotes): 

- Eliminação e substituição de envelopes de circulação com risco de contaminação. 

 

4.3 - Laboratórios de ensino: 

- Providenciar as adequações e higienização de bancadas conforme Plano de Contingência próprio. 

4.4 - Biblioteca Central: 

- Adotar horário especial de funcionamento (até às18 horas) e revezamento de horários de pessoal, 
evitando aglomerações.  

4.5 - Clínicas Integradas (Campus Centro): 

- Providenciar as adequações necessárias conforme Plano de Contigência próprio. 

 

 



 
ANEXOS 

1. Plano de Contingência Nacional para infecção humana pelo novo coronavírus COVID-19. Centro de 

Operações de Emergências em Saúde Pública COE-COVID-19. Ministério da Saúde, Brasil. Fevereiro de 

2020. 

 
2. Como reduzir o risco de infecção. 

 
3. Lavagem correta das mãos. 

 
4. Quando é recomendada a lavagem das mãos. 

 
5. Isolamento domiciliar: instruções para pacientes com Covid-19 e familiares. 
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 Isolamento domiciliar: instruções para pacientes com Covid-19 e familiares 
 

O QUE É ISOLAMENTO DOMICILIAR? 

É uma forma de permanecer em casa tomando alguns cuidados que diminuem o risco de transmitir 

infecções respiratórias, como a provocada pelo Coronavírus (Covid-19). Estes cuidados especiais 

impedem que as secreções respiratórias (gotículas expelidas ao espirrar ou tossir) de uma pessoa que 

pode estar com o Coronavírus (Covid-19) entrem em contato com outras pessoas. 

 
QUEM DEVE FICAR EM ISOLAMENTO DOMICILIAR? 

Os casos suspeitos de Covid-19 até receberem o resultado negativo dos exames. Se o resultado for 

positivo, o paciente deve ficar em isolamento atéé o desaparecimento dos sintomas respiratórios. A 

equipe de saúde orientará os pacientes e seus familiares sobre quando é necessário fazer esse tipo de 

isolamento, quem deve ficar isolado e por quanto tempo. 

 
ONDE DEVE FICAR A PESSOA QUE PRECISA DE ISOLAMENTO DOMICILIAR? 

O ideal é que a pessoa fique sozinha em um quarto, ou em um cômodo da casa adaptado como quarto, 

se possível com um banheiro privativo. As portas do quarto devem ficar fechadas o tempo todo, mas as 

janelas devem ficar abertas para que o ambiente fique bem ventilado. O paciente só deve sair deste 

quarto em caso de necessidade (por exemplo, para ir ao banheiro se este for separado, ou para ir ao 

médico quando preciso). Se o doente precisa fazer algum tratamento com inalação (ou nebulização), 

deve fazer sempre dentro do quarto. As refeições também devem ser servidas dentro deste quarto. 

 
E QUEM CUIDA DO DOENTE? 

Qualquer familiar ou amigo pode cuidar do paciente, mas é preciso evitar que sejam gestantes, idosos ou 

pessoas com outros problemas de saúde, como outras doenças respiratórias (bronquite, asma, enfisema, 

etc). Os cuidadores devem evitar contato com as secreções respiratórias do doente, seguindo as instruções 

para uso correto de máscaras cirúrgicas, limpeza da casa e dos utensílios usados, além da lavagem das 

roupas e das mãos. 

 
E AS VISITAS? 

As visitas devem ser proibidas. Só as pessoas que precisam cuidar do paciente (dar comida, remédios e 
etc.) podem entrar no quarto. 

 
O QUE É PRECISO TER EM CASA? 

Os cuidados de isolamento domiciliar não exigem nenhum equipamento especial. Além dos produtos de 

limpeza comuns é necessário ter máscaras cirúrgicas e álcool gel que podem ser adquiridos em 

farmácias. 

 
QUEM DEVE USAR MÁSCARA? EM QUE MOMENTOS? 

Os cuidadores do doente devem colocar a máscara antes de entrar no quarto do doente e ficar com ela, 

tampando boca e nariz, durante todo o tempo em que ficarem lá. 

O doente não precisa ficar de máscara dentro do quarto, mas deve colocar a máscara, tampando boca e 

nariz sempre que for sair, por qualquer motivo, e permanecer com ela durante todo o tempo em que ficar 

fora do quarto. Mesmo dentro do quarto, o doente deve cobrir o nariz e a boca com lenços de papel ao 

tossir ou espirrar. 

 
 



MÁSCARA PRECISA SER JOGADA FORA A CADA VEZ QUE FOR USADA? 

Sim. As máscaras usadas pelo doente e pelo cuidador devem ser descartadas no lixo após cada uso. 

 
OS CUIDADORES DEVEM TOMAR ALGUM CUIDADO ESPECIAL? 

É importante lavar as mãos com água e sabão após cada contato com o doente ou com as roupas, 

toalhas e lençóis que ele tenha usado (após a lavagem das roupas e a troca de roupas, por exemplo), após 

a lavagem de pratos, copos e talheres do doente, após a limpeza do quarto, do banheiro e dos objetos, e 

após cada vez que a máscara for retirada. Pode ser usado álcool gel 70% substituindo a lavagem. 

 

COMO LIMPAR O QUARTO E O BANHEIRO? 

O quarto e o banheiro devem ser limpos normalmente todos os dias. As superfícies do banheiro e do 

quarto devem ser desinfetadas com álcool 70%. O piso do banheiro e o vaso sanitário devem ser 

desinfetados com hipoclorito (água sanitária), após a limpeza. A tampa do vaso sanitário deve ser 

mantida fechada durante o acionamento da descarga. Os panos de limpeza devem ser lavados após cada 

uso e desinfetados com hipoclorito (água sanitária). Antes de usar o álcool ou o hipoclorito, certifique-se 

que essas substâncias não danificarão os objetos. O lixo do quarto e do banheiro do doente deve ser 

descartado em sacos fechados, normalmente, junto com o lixo da casa. 

 
COMO LAVAR ROUPAS, TOALHAS E LENÇÓIS USADOS PELO DOENTE? 

Não é necessário lavar as roupas do paciente em separado, mas outras pessoas só podem usar qualquer 

peça que teve contato com o doente depois da lavagem. Na hora de recolher e de lavar as roupas, elas 

não devem ser sacudidas. 

 
QUE FAZER COM PRATOS, COPOS, TALHERES E OUTROS OBJETOS USADOS PELO DOENTE? 

A louça utilizada pelo paciente não precisa ser lavada em separado, mas assim como as roupas os copos, 

pratos e talheres só podem ser usados por outras pessoas depois de lavados. Qualquer outro objeto que 

o doente usar, como por exemplo aparelho de telefone, livros, computador, jornais e revistas, deve ser 

limpo e desinfetado com álcool a 70% antes de ser usado por outra pessoa. Antes de usar o álcool 

certifique-se que essa substância não danificará os objetos. 

 
QUAIS CUIDADOS O DOENTE PRECISA RECEBER? 

O doente deve ficar em repouso, tomar bastante líquido e receber alimentação leve e balanceada. 
Podem ser usados analgésicos a antitérmicos comuns para os sintomas. 

 
QUANDO LEVAR O DOENTE PARA O HOSPITAL? 

O doente deve  ser levado para atendimento médico se apresentar piora. Em caso de dor no peito, falta 

de ar, extremidades azuladas (unhas e pontas dos dedos), desidratação, vômitos incontroláveis, 

diminuição da quantidade de urina, vertigens e confusão mental o paciente deve ir para um hospital. 

 
O QUE FAZER SE ALGUÉM DA MESMA CASA TIVER ALGUM SINTOMA DE CORONAVÍRUS? 

Deve procurar atendimento médico em unidade de saúde. Na consulta deve informar que teve contato 

com caso suspeito e fazer a coleta para exame para diagnóstico. 



 


