
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Hospital Universitário da UFJF – Comissão de Residência Médica 
 Rua Catulo Breviglieri, s/nº, Santa Catarina - CEP: 36036-110 

 Telefone: (32) 4009-5167 E-mail: residenciamedica.cas@ufjf.edu.br 

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO POR SUSPEITA DE COVID-19 

Eu, ______________________________________________________, médico(a) residente do Programa 

de Residência Médica em (especialidade) ______________________________, do Hospital Universitário 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH), justifico minha ausência nas atividades do 

referido Programa de Residência, a partir de _____/_____/_____ , por suspeita de COVID-19. 

Data do primeiro dia do início dos sinais e sintomas:  _____/______/______ 

 Sinais e sintomas apresentados:

Os campos abaixo devem ser preenchido caso tenha tido contato domiciliar com diagnóstico de COVID-19: 

Data do primeiro dia do início dos sinais e sintomas? 

Sintomas apresentados pelo contactante:

Em caso de contato domiciliar com diagnóstico de COVID-19, o teste positivo do contactante també deverá ser enviado à 
COREME para o e-mail residenciamedica.cas@ufjf.edu.br

A equipe  de saúde ocupacional irá monitorá-lo e orientá-lo quanto ao tempo de afastamento e retorno às atividades.

ORIENTAÇÕES 

1. O afastamento deve ser de todos os locais de trabalho, relacionados ou não ao Programa de Residência Médica;
2. Caso haja convívio domiciliar com outras pessoas, ficar isolado dos contactantes e, não havendo possibilidade, seguir as regras de

higiene de lavagem das mãos com água e sabão, uso correto de máscaras por todos da casa e prevenção de contato físico e por
aerossóis;

3. Comunicar imediatamente o Supervisor do programa e a Coordenadora da COREME, sobre o afastamento e a suspeita de COVID-
19;

4. Submeter-se ao fluxo de consultas e coleta de exames, conforme orientações do SOST:
Agendamento de consultas e coletas (somente por telefone): 4009-5132; 4009-5365; 4009-5354; 4009-5451; 4009-5372.
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