
4º Comunicado da SAS aos Moradores do CRUSP – 28/03/2020 

 

Prezados(as) Moradores(as) do CRUSP, 

 

Na manhã de hoje, no Hospital Universitário da USP, o estudante do IQ, V.L.T, 56 

anos, faleceu em decorrência da Covid19. 

Chegou-nos a informação de que o aluno pudesse ser morador do CRUSP. No entanto, 

segundo consta de nosso sistema, e confirmado por sua filha, ele não residia no CRUSP. 

Também não há qualquer registro de passagem pelo Serviço Social. 

Reforçamos que o Enfermeiro Renato Kazuhiro Ozeki (Email: acolheusp@usp.br / 

WhatsApp: (11) 97154-6880)  encontra-se disponível para fornecer informações e 

orientações. 

Procurando assegurar as condições de saúde dos Moradores do CRUSP, reiteramos a 

necessidade de uso rigoroso das medidas de proteção individual, tais como manterem-se 

de fato em restrição domiciliar pelo período declarado de quarentena, a lavagem das 

mãos com água e sabão, por ao menos 20 segundos, a limpeza do  ambiente, 

preferencialmente, com uso de água sanitária/hipoclorito, bem como praticar 

rigorosamente a etiqueta nos casos de tosse e espirros, cobrindo nariz e boca com lenços 

ou com a dobra interna do cotovelo. 

Na semana que passou, todos os apartamentos do CRUSP receberam a primeira parte do 

Kit de Limpeza, contendo água sanitária, detergente e sacos de lixo. No início da 

semana que entra, complementaremos com desinfetantes, limpador multiuso, sabão em 

pedra e álcool gel para todos os apartamentos. 

Devemos considerar que cerca de 80% dos indivíduos portadores do Coronavírus são 

assintomáticos e, portanto, o isolamento social torna-se imprescindível. Caso alguém 

tenha um quadro gripal, a orientação é para que permaneça recluso por 14 dias e, caso 

more com outra pessoa, deve utilizar máscaras e a limpeza das mãos. Na condição de 

piora de saúde e dificuldade respiratória, procurar o Hospital Universitário ou o Serviço 

de Saúde mais próximo de onde estiver. 

Lamentamos profundamente o falecimento do nosso aluno. O Serviço Social/SAS e o 

Escritório de Acolhimento em Saúde Mental/PRG estão em contato com a família do 

estudante para oferecer o suporte da USP nesse difícil momento. 

São Paulo, 28 de março de 2020 
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