
7º Comunicado da SAS aos Moradores do CRUSP - 08/04/2020 

 

Levantamento Epidemiológico CRUSP/COVID-19 

  

Prezados(as) Moradores(as) do CRUSP, 

 

 

A Plataforma Científica Pasteur-USP e seus colaboradores estão empenhados em 

contribuir para o acompanhamento e o controle da transmissão de COVID-19 no 

CRUSP, realizando ensaios moleculares de detecção do vírus entre os moradores. 

O Conjunto Residencial da USP, formado por oito blocos de apartamentos e 

alojamentos, configura uma comunidade em si. A estratégia de testagem dos membros 

de uma comunidade tem sido usada com sucesso em muitos países, pois possibilita a 

adoção de medidas efetivas e apropriadas aos indivíduos com diagnóstico positivo, bem 

como às pessoas do seu entorno social. A testagem também é importante por permitir 

acompanhar a evolução (ou não) dos sintomas, protegendo o portador do vírus com as 

medidas de saúde apropriadas. 

A importância desta iniciativa para todos os moradores do CRUSP é evidente. Sendo 

assim, pedimos a adesão de todos os moradores, fornecendo inicialmente as 

informações constantes neste formulário eletrônico. São essas as informações que 

precisaremos para planejar a estratégia de testagem, a qual poderá focar em indivíduos 

com sintomas de infecção respiratória, nas famílias (incluindo crianças) e, 

eventualmente, nos casos assintomáticos. 

As amostras a serem coletadas serão por meio de swabs naso e orofaríngeo, bem como 

coleta de sangue, no caso de haver indivíduos diagnosticados positivos. 

Pedimos, a todas as pessoas que mantenham residência no CRUSP nesse momento de 

pandemia, que preencham o formulário até 10.04.2020, sexta-feira próxima. Para a 

precisão do mapa epidemiológico que levará à maior efetividade dessa iniciativa, é 

fundamental que todas as pessoas que estejam atualmente no CRUSP forneçam as 

informações. A prevenção da comunidade do CRUSP é o nosso objetivo. O sucesso da 

ação depende desses dados, independentemente da situação regular ou irregular em que 

o morador ora se encontre. 

Uma vez que tenhamos os dados solicitados, organizaremos as chamadas, informando 

data, horário e local para coleta controlada de maneira a evitar proximidades físicas e 

aglomerações. 

 



No momento da coleta, o termo de consentimento livre e esclarecido deverá ser 

assinado para apresentação ao comitê de ética e uso dos resultados em pesquisa 

científica. 

Contamos com a sua colaboração. Responder não leva mais do que 5 

minutos: Preencher formulário 

Atenciosamente 

Plataforma Científica Pasteur-USP / Força Tarefa do Estudo da Biol. e Epid. de 

Coronavírus SARS-CoV-2 

Instituto de Ciências Biomédicas 

Superintendência de Assistência Social / Equipe Gestora / Plantão Saúde 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG4GhF7s-JI-lFeNtunytaz6x7Nu9mk_7AbMrlMBQg2GN0Sg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

