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Nota da Reitoria 
 

Tendo em vista o quadro atual, com decretação de pandemia e transmissão 

comunitária e dos recentes casos confirmados do novo coronavírus (COVID-

19) no Paraná e da perspectiva de ampliação de casos no Brasil, a Reitoria da 

UEM está se mobilizando para dar respostas em tempo oportuno, seguindo as 

orientações das autoridades sanitárias, com atualizações diárias. 

 A Universidade já conta com dois Grupos de Trabalho para o 

acompanhamento e controle do coronavírus na instituição, criado para orientar 

as ações e reduzir os riscos de infecção a toda a comunidade da UEM. Os 

grupos reúnem pessoas dos setores técnicos (médicos, farmacêuticos e 

enfermeiros) e administrativos (diretores e pró-reitores). 

Especificamente em relação ao novo coronavírus, recomendamos à toda 

comunidade universitária para os cuidados de prevenção da doença:  

 Intensificar a lavagem das mãos e observar a etiqueta respiratória 

(conjunto de medidas comportamentais que devem ser tomadas ao 

tossir ou espirrar);  

 identificar pessoas (docentes, discentes e agentes universitários) que se 

enquadrem em casos suspeitos: pessoas que viajaram nos últimos 14 

dias para Ásia, Europa, América do Norte e demais localidades 

indicadas pelo Ministério da Saúde (acesso pelo link 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/), ou pelas regiões do 

Brasil com casos confirmados. Ou ainda que tiveram contato com casos 

suspeitos ou confirmados, e que apresentem febre com ao menos um 

sintoma respiratório (tosse, coriza, falta de ar, etc).  

 as pessoas que se enquadrarem nos critérios de casos suspeitos devem 

buscar atendimento médico na Unidade Básica de Saúde mais próxima 

da residência. Lembrando que a comunidade acadêmica também conta  
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com o Ambulatório Médico e de Enfermagem da UEM que tem todas 

as orientações de encaminhamento em casos suspeitos.  

Informamos que os Grupos de Trabalho ficam responsáveis pelas 

informações atualizadas e orientações para que a Reitoria tome as 

devidas providências para conter a expansão do coronavírus. 

Se forem identificados casos suspeitos e/ou confirmados na comunidade 

universitária, serão tomadas as medidas cabíveis, definidas pelo Grupo 

de Trabalho, a partir das recomendações das autoridades sanitárias, 

Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

do Paraná, Secretaria Municipal de Saúde.  

Mais informações pelo número 136 do Ministério da Saúde ou por meio 

dos canais institucionais existentes.  

 

Maringá, 13 de março de 2020.  

Gabinete da Reitoria da UEM 

 


