
ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES PORTADORES DE DOENÇA CRÔNICA

A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109, de 29 de outubro de 2020, observando o
disposto na PORTARIA MS Nº 2.789, de 14 de outubro de 2020, estabelece que,
deverão ser priorizados para a execução de trabalho remoto, mediante
autodeclaração, os servidores e empregados públicos que apresentem as seguintes
condições ou fatores de risco:

● Idade igual ou superior a sessenta anos;
● Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca,

infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão
arterial sistêmica descompensada) e miocardiopatias de diferentes
etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica);

● Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de oxigênio,
asma moderada/grave, DPOC);

● Imunodepressão e imunossupressão;
● Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
● Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
● Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);
● Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);
● Gestantes e lactantes;
● Servidores que coabitam com idosos ou pessoas com deficiência e

integrantes do grupo de risco para a COVID-19, conforme as condições
ou fatores de risco dispostos nesta orientação.

Ademais, na UNILA, com a indicação do DPVS e aprovação da CAPA
Adm, este rol foi ampliado e as seguintes condições ou fatores de risco também
serão levados em consideração na priorização do trabalho remoto:

● Diabetes Mellitus;
● Obesidade mórbida (índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40);
● Cirrose hepática (Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C);
● Doença cerebrovascular
● Anemia falciforme
● Nesses termos, a comprovação das condições ou fatores de risco

acima mencionados ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do
Anexo I, que deverá ser encaminhada para o e-mail institucional da
chefia imediata, sem a necessidade de especificar o nome da doença.

A IN nº 109/2020 alerta que “a prestação de informação falsa sujeitará o
servidor ou empregado público às sanções penais e administrativas previstas em
Lei”.

Em resumo, doenças que exigem acompanhamento médico regular e
tratamento, com comprometimento sistêmico podem ser enquadradas.

Caso o servidor possua diagnóstico de outra doença crônica não citada na
lista, é necessário entrar em contato com o DPVS, pelo e-mail
dpvs.siass@unila.edu.br, para verificação de condição de saúde e orientação
quanto ao preenchimento da Autodeclaração de saúde.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.789-de-14-de-outubro-de-2020-284007012


ANEXO I

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

Eu, __________________________________________, RG nº
___________________, CPF nº ___________________, declaro para fins
específicos de atendimento ao disposto na Portaria 2.789/GM/MS, de 14 de
outubro de 2020, e em consonância com a Instrução Normativa nº 109, de
29 de outubro de 2020, que me enquadro em situação de priorização para
efeito de afastamento das atividades presenciais, preferencialmente por
trabalho remoto, em razão de possuir fator ou situação de risco para
agravamento de Covid-19. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não
exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial
durante esse mesmo período. Declaro, por fim, que estou ciente de que a
prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e
administrativas previstas em Lei.


