
Conheça o serviço pioneiro de atendimento
para servidores recuperados da Covid-19

O quadro é ainda de incertezas quanto à pandemia do novo coronavírus no
que diz respeito ao controle da infecção e às medidas de tratamento, mas
também para os que já contraíram a doença e se recuperaram. Estudos
ainda em desenvolvimento apontam para possíveis sequelas no nosso
organismo, o que redobra a atenção e os cuidados junto a esse grupo. Por
essa razão que a UFF acaba de lançar um serviço médico pioneiro para
atender gratuitamente você, servidor da UFF, que já teve a doença.

O Protocolo de Acompanhamento de Pacientes Recuperados de Covid-19
será oferecido pela Coordenação de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida
do Servidor (Casq/Progepe). A proposta é prestar orientação clínica e
monitorar os efeitos após a infecção pelo vírus, especialmente junto àqueles
que manifestaram sintomas graves. O atendimento, voltado para docentes e
técnicos administrativos, ocorrerão presencialmente e em horários
exclusivos, no Espaço Saúde do Servidor. Depois da primeira consulta, o
paciente será monitorado e o retorno ocorrerá conforme as manifestações
clínicas de cada um.

A ação se destaca por ser mais uma iniciativa com foco na saúde dos
servidores - assistência e tratamento - e no esclarecimento de dúvidas,
inclusive para os colaboradores que não apresentaram sintomas ao contrair
o vírus. Além disso, esse tipo de serviço é importante para contribuir com o
desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema, já que, até o momento,
sabe-se que as sequelas podem permanecer de 3 a 6 meses após a cura da
enfermidade e impactar a saúde mental, o sistema respiratório,
cardiovascular, nervoso, endócrino e outros. Mais da metade dos pacientes
em estado grave apresenta, depois da recuperação, sintomas como dor de



cabeça, falta de ar, cansaço, fraqueza, problemas de olfato e paladar,
ansiedade e nervosismo. 

Os interessados no serviço devem agendar o atendimento através deste e-
mail: sme.das.casq@id.uff.br.  O Espaço Saúde do Servidor fica no prédio
da Reitoria (Rua Miguel de Frias, número 9, térreo - fundos). 

Servidor, anote na sua agenda. Dia 17 de setembro, próxima quinta,
acontece a live Setembro Amarelo - Viver é a melhor opção. No contexto em
que estamos vivendo, torna-se cada vez mais urgente falar sobre saúde
mental e prevenção do suicídio.
 
O evento, aberto a todos, é organizado pela Casq/Progepe e contará com a
participação de Roberto Fabri, psiquiatra e professor das Faculdades de
Medicina e de Psicologia da UFF, e Alan Lima, psicólogo do Serviço de
Psicologia Aplicada (SPA/UFF),
 
Não perca! Vai ser dia 17/09, às 17h no canal Progepe UFF no Youtube.

Dando continuidade ao trabalho de apresentar o Plano de Gestão de Riscos
da universidade e as etapas que o compõem, hoje voltaremos a nossa
abordagem para a etapa de tratamento do risco. Já compartilhamos aqui
conteúdos específicos de outras fases, como identificação, análise e
avaliação do risco inerente a um determinado processo mapeado pela
unidade (clique aqui para ler conteúdos já publicados em edições anteriores
do Comunica UFF). Essas fases iniciais são de fundamental importância
para se pensar no tratamento de cada evento identificado que possa
prejudicar o cumprimento de metas e objetivos da sua área.
 
Tratar o risco é propor soluções. Vamos a um exemplo prático. Ao mapear o
processo do auxílio-transporte dos servidores, identificou-se como problema

https://www.youtube.com/channel/UCZ9nwmR26oIMlUEpJk8WGOA
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff


o pagamento indevido em virtude de documentação inadequada. Logo, a
fonte do risco é a deficiência no sistema operacional de reconhecimento do
documento. Sabendo isto, soluções (tratamentos) podem ser apresentadas,
a saber:
 
- remover a fonte de risco (sistema deficiente);
- evitar o risco (decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá
origem ao risco,ou seja: não conceder mais o auxílio-transporte);
- alterar a probabilidade = ação preventiva (estabelecer mais controle:
orientar formalmente os solicitantes quanto à atenção no preenchimento dos
dados no sistema e ao comprovante que deve ser anexado;
- realizar dupla checagem pelos servidores na documentação anexada no
sistema);
- alterar a consequência = ação corretiva (diminuir o efeito do pagamento
indevido: pedir restituição do valor pago indevidamente);
- transferir o risco = terceirização do serviço.
 
Aprofunde o seu conhecimento sobre gestão de riscos. Entenda o processo
como um todo e coloque em prática dentro da sua área de trabalho. Se
quiser obter informações completas sobre todas as etapas do processo, veja
o plano desenvolvido pela Plad. Em caso de dúvidas, entre em contato:
angela_martins@id.uff.br ou lohanamonaco@id.uff
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Pint of Science: Desigualdades e Desenvolvimento
10/09, às 17:00, no canal Unitevê UFF no Youtube

Pint of Science: COVID-19: a solução está em toda a ciência
10/09, às 18:30, no canal Unitevê UFF no Youtube

Vamos conversar sobre o Ensino Remoto?
10/09, às 19:00, no canal Núcleo de Apoio à Carreira NAC UFF VR no
Youtube

http://www.uff.br/?q=gestao-de-riscos-0
http://www.uff.br/minhauff
http://www.uff.br/?q=events/desigualdades-e-desenvolvimento
http://www.uff.br/?q=events/covid-19-solucao-esta-em-toda-ciencia
http://www.uff.br/?q=events/vamos-conversar-sobre-o-ensino-remoto


Roda de conversa: Tema 4: Videoaulas: do planejamento à execução
10/09, às 20:00, no nanal Conexão Engenharia UFF no Youtube
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