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GABARITO DO QUESTIONÁRIO DO PROTOCOLO DE TRIAGEM DA SAÚDE DO PÚBLICO EM 
ATIVIDADES PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS NA UFJF, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE 

COVID-19 (ANEXO 1B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM RESPOSTA ORIENTAÇÃO AO GESTOR LOCAL 

1 Sim / Sim Procure atendimento de serviço de saúde* para 
avaliação, e se possuir atestado médico de afastamento 
do trabalho deverá enviá-lo pelo Atestado Web no 
aplicativo do SIGEPE.  Sendo demandado atendimento 
pericial, a equipe da Unidade COSSBE/SIASS fará esse 
agendamento. 
 
Até o desfecho da avaliação médica não atuar 
presencialmente 

Sim / Não Manter a rotina de trabalho/atividades 

Não / Não  Manter a rotina de trabalho/atividades 

2 Sim Procure atendimento de serviço de saúde* para 
avaliação, e se possuir atestado médico de afastamento 
do trabalho deverá enviá-lo pelo Atestado Web no 
aplicativo do SIGEPE.  Sendo demandado atendimento 
pericial, a equipe da Unidade COSSBE/SIASS fará esse 
agendamento. 
 
 
Até o desfecho da avaliação médica não atuar 
presencialmente 

Não Manter a rotina de trabalho/atividades 

3 Sim Manter a rotina de trabalho/atividades 

Caso torne-se sintomático para COVID-19, procure 
atendimento de serviço de saúde* para avaliação, e se 
possuir atestado médico de afastamento do trabalho 
deverá enviá-lo pelo Atestado Web no aplicativo do 
SIGEPE.  Sendo demandado atendimento pericial, a 
equipe da Unidade COSSBE/SIASS fará esse agendamento. 
 
Até o desfecho da avaliação médica não atuar 
presencialmente 

Não Manter a rotina de trabalho/atividades 

4 Sim Alterar a rotina de trabalho, para trabalho remoto 

Caso torne-se sintomático para COVID-19, procure 
atendimento de serviço de saúde* para avaliação, e se 
possuir atestado médico de afastamento do trabalho 
deverá enviá-lo pelo Atestado Web no aplicativo do 
SIGEPE.  Sendo demandado atendimento pericial, a 
equipe da Unidade COSSBE/SIASS fará esse agendamento. 
 
Até o desfecho da avaliação médica não trabalhar 
presencialmente 

Não  Manter a rotina de trabalho 
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* Rede Municipal de Atenção à Saúde: Disque-coronavírus e Busco Saúde. Criados a partir de 

parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

empresa privada e startups, o serviço presta atendimento, é gratuito e esclarece ao cidadão dúvidas 

sobre a covid-19 e também como proceder em caso de suspeita da doença. O serviço é feito através 

do telefone (32) 3512-0768 ou do link Busco Saúde 

(https://buscosaude.automaway.com.br/Identity/Account/Login) e funciona de segunda a sexta-

feira, das 8 às 18 horas. Fora do horário de funcionamento do Busco Saúde procurar a unidade de 

saúde mais próxima.  

* Rede de Saúde Suplementar: consulte o seu plano de saúde para receber informações sobre o 

fluxo de atendimento para casos suspeitos de Covid-19.  
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