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Compreendemos a importância da atuação 

das universidades para apoiar as medidas de pre-

venção, combate e assistência preconizadas pelo 

Ministério da Saúde do Brasil. Sendo assim, quando 

a universidade suspendeu as aulas presenciais a 

partir do dia 18 de março, fui convidada pelos profes-

sores, Maria do Carmo Melo e Unaí Tupinambás, da 

Faculdade de Medicina da UFMG, para compor uma 

equipe de trabalho que tinha como propósito de ca-

pacitar os alunos para orientação da população em 

relação a Pandemia da Covid-19.  

Diante disso, considerando o distanciamento 

social, entramos em contato com os representantes 

do Diretório Acadêmico dos cursos de  Medicina e 

Enfermagem, a fim de apresentar a proposta do cur-

so evitando a epidemia SARS COV2. Os represen-

tantes apresentaram a lista de alunos interessados, 

sendo 50 da enfermagem e 50 da medicina. O curso, 

supervisionado pelos docentes, foi oferecido na mo-

dalidade à distância via plataforma moodle para dis-

cutir dúvidas. Após essa etapa, os alunos foram sele-

cionados de acordo com o seu aproveitamento no 

curso para atuarem como teleconsultores na platafor-

ma do Núcleo Telessaúde MG/Centro de Tecnologia 

em saúde Faculdade de medicina da UFMG, sendo 

cadastrados para poder responder a teleconsultoria 

em um prazo máximo de até 48 horas, de forma as-

síncrona, por meio de mensagens offline na platafor-

ma.  

   Antes de iniciar o atendimento de telecon-

sultoria, os alunos passaram por um treinamento à 

distância, para conhecer a plataforma do Centro de 

Tecnologia em saúde da Faculdade de Medicina da 

UFMG, onde foi explicado quem é o solicitante, no 

caso o profissional da saúde que está na atenção 

primária e quem é o especialista, que nesse caso se-

riam os alunos que foram capacitados em relação a 

Pandemia SARS-CoV2 para responder as dú-

vidas do solicitante. 

Tanto eu, como a professora Eliane Palhares, 

assumimos o compromisso de supervisionar esses 

alunos e acompanhá-los em relação às duvidas en-

caminhadas pelos profissionais.  

Para consultar o  sistema de teleconsultoria 

assíncrona, o aluno acessava o link na plataforma do 

CETES da Faculdade de Medicina da UFMG, com o 

seu login e senha. Ao abrir a página, aparece uma 

área do especialista apresentando as teleconsultori-

as pendentes e assim ele pode acompanhar as soli-

citações e responder inserindo a orientação de con-

duta referente ao caso e se necessário, poderá inclu-

ir anexos. 

O aluno teleconsultor recebe a notificação au-

tomática de alguma demanda pelo e-mail cadastra-

do. O prazo de respostas é de 48 a 72horas corridas, 

sendo considerados finais de semana e feriados.  

Se a dúvida do solicitante não for clara ou ne-

cessitar de mais informações, os alunos teleconsulto-

res podem e devem responder ao solicitante pedindo 

as informações faltantes ou que ele seja mais espe-

cífico em sua pergunta.  

Os alunos teleconsultores foram esclarecidos 

quanto às questões éticas. 
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A plataforma possui informações de pacientes 

que não devem ser compartilhadas. Lembramos que 

este sistema de teleconsultoria atende aos profissio-

nais da saúde que atuam na atenção primária dos mu-

nicípios cadastrados pelo Programa Nacional de Te-

lessaúde Brasil Redes. 

Compreendemos que quanto mais informação 

de qualidade for consumida pelos profissionais nesse 

momento de Pandemia, mais qualificados serão os 

processos e mais resolutiva será a atenção à Saúde 

dispensada ao usuário.  

Dessa forma, implementamos o projeto Cam-

pus Saúde UFMG tira dúvidas sobre o coronavírus 

que  promove a interação do corpo docente e discente 

da UFMG com a comunidade em geral e profissionais 

de saúde para fornecer informações relevantes para o 

combate à infecção pelo coronavírus por meio de pla-

taformas digitais ou por telefone. 

Esta ação propiciou a interação dos alunos das 

áreas da saúde capacitados por curso EaD (cerca de 

2000 certificados, inclusive para 160 moçambicanos) 

com a população e profissionais de saúde. O site tira 

dúvidas da população e de profissionais de saúde foi 

elaborado (https://tecnologia.medicina.ufmg.br/cetese    

nfrentamento). Outras ações foram criadas como a 

parceria com a SMSA-BH: (1) elaboração de um ban-

co de perguntas e respostas; (2) Pesquisa de óbitos 

domiciliares atendidos pelo SAMU; (3) armazenamen-

to das informações no Setor de Notificação, auxiliando 

a vigilância de dados epidemiológicos; (4) análise de 

dados do swab; (5) atuação em barreiras sanitárias, 

no qual 1.103.000 pessoas foram abordadas em veí-

culos e 103.000 em estações de ônibus, no total 2.874 

foram encaminhadas para os serviços de saúde. 

Outra ação diz respeito ao Curso de capacita-

ção Covid-19 para auxiliares em saúde e educadores. 

Entendemos o quanto é importante contribuir para a 

difusão de informações sobre as notas técnicas, medi-

das preventivas e ao mesmo tempo tirar dúvidas da 

população em geral e profissionais de saúde para o 

combate à infecção pelo novo coronavírus. Realiza-

mos até o presente momento 10 cursos com uma mé-

dia de adesão em cada curso de 200  profissionais 

como enfermeiro, professora, agente comunitário de 

saúde, nutricionista, recepcionista da UBS, fisiotera-

peuta, coordenadora pedagógica, farmacêutica, edu-

cador físico, dentista, educador social entre outros.  

Com o projeto de extensão Adote a sua vizi-

nhança em tempos de coronavirus , continuamos com 

a proposta de esclarecer os profissionais de saúde e 

comunidade quanto as orientações sobre cuidados 

em saúde e em especial sobre as formas de preven-

ção e abordagem da Covid-19. Buscamos propiciar a 

interação entre comunidade da UFMG com a sua vizi-

nhança para propiciar as boas práticas em saúde co-

mo forma de enfrentamento do coronavírus. 

Assim, este projeto vem aproximando  o aluno 

dos municípios parceiros  para apoiar as necessida-

des da comunidade por meio da oferta de material 

educativo, suporte ao isolamento social, suporte à po-

pulação mais carente, sempre  supervisionado por do-

centes da UFMG. 

O projeto propiciou atuação de alunos da 

UFMG junto aos municípios, atendendo à demandas 

de secretarias de saúde e de associações comunitá-

rias. Foi criado o “Xô Corona”, PODCAST que leva até 

a população em geral informações importantes. 24 

episódios foram lançados e estão sendo difundidos 

em várias estações de rádio de Minas Gerais e de 

São Paulo. Três livros digitalizados infantis e vários 

vídeos educativos foram produzidos.  Atualmente, o 

projeto tem parceria com a Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O Boletim 

Matinal ultrapassou o centésimo número, sendo publi-

cado em todas as manhãs, com dados confiáveis e 

seguros  sobre a pandemia, de forma resumida e 

acessível aos profissionais de saúde e à população 

em geral. O acesso ocorre por pessoas de todo o país 

e temos relato de acessos internacionais.  

O projeto Adote a sua vizinhança em tempos 

de coronavírus tem parceria com Itabirito, Esmeral-

das, Itaúna, Minas Novas e ACHANTI. Os cursos de 

inclusão e conhecimento para Enfrentamento do Co-

ronavirus, (500 certificados), e o curso de Capacitação 
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 Covid-19 para Auxiliares em Saúde e Educadores 

alcançou um numero expressivo de profissionais 

(2000 certificados) . 

Continuamos seguindo em frente  com contato  

com as secretárias de saúde de vários municípios, 

para poder oferecer ações de suporte à atenção pri-

mária em saúde e monitoramento de pacientes de ris-

co ou infectados pelo coronavírus.  

Um exemplo dessa ação foi em Itabirito que 

criou em uma página do site da prefeitura um fale co-

nosco CORONAVÍRUS, onde a população acessa e 

encaminha a sua dúvida . 

A dúvida vai para um e-mail do grupo de alu-

nos teleconsultores  que, sob a supervisão dos profes-

sores envolvidos, respondem as dúvidas, seguindo 

uma escala de cobertura de segunda a segunda. 

O projeto está produzindo material educativo 

de acordo com as demandas locais com apoio dos 

estudantes, o que gerou  o projeto Telenfermagem: o 

uso de podcast na educação. Dessa forma, estamos 

elaborando Podcast com base nas dúvidas apresenta-

das pelos profissionais de saúde e comunidade dos 

municípios de Minas Gerais cadastrados pelo Progra-

ma Nacional de Telessaúde Brasil Redes. 

Estamos trabalhando com os alunos telecon-

sultores o ”Podcast -  Telenfermagem no combate ao 

coronavírus” apresentando uma  playlist que vai de 

encontro com as dúvidas apresentadas, gerando as-

sim um acesso rápido e fácil à informação. Para o de-

senvolvimento das atividades elaboramos um progra-

ma intitulado "Telenfermagem no combate ao corona-

vírus" que apresenta episódios sequenciais sobre as 

dúvidas sobre o vírus, os riscos da doença, como se 

prevenir e outras questões enviadas pelo público. 

Dentre as dúvidas apresentadas podemos des-

tacar algumas temáticas como:  Uso da máscara ca-

seira/ Como devo me proteger no transporte público 

em tempos de pandemia/ medicamentos no combate 

ao coronavírus? /Ivermectina é uma possível cura 

contra o covid-19?/Setembro Amarelo: o que devemos 

saber!/ Novembro Azul: Prevenção ao câncer de prós-

tata/ Dezembro Vermelho: saiba o que é HIV/Aids. 

Esses podcats são apresentados no site do 

programa telessaude da EEUFMG cujo o endereço é 

htps://telessaudeufmg.wixsite.com. Dessa forma ficam 

disponibilizados e o link é repassado para o público 

ouvir todos os episódios no aplicativo de sua preferên-

cia. 

Demos sequência ao projeto Segunda Opinião 

Formativa (SOF): Ferramenta para Educação Perma-

nente Profissional que está construindo um Banco de 

dados de Segunda Opinião Formativa desenvolvido a 

partir das Teleconsultorias do Projeto de Telenferma-

gem UFMG.Levantamos os temas de Teleconsultoria 

mais recorrentes; selecionamos as dúvidas com maior 

potencial para se tornar uma SOF; formulamos uma 

pergunta a partir das dúvidas apresentadas e  respon-

demos à pergunta formulada com base em revisão de 

literatura. Dessa maneira, alimentamos o Banco de 

dados das SOFs; e disponibilizamos o acesso ao ban-

co de dados para os profissionais das unidades de 

saúde pelo site do programa Telessaúde da EEU-

FMG.  

Outra ação que desenvolvemos nesse período 

junto ao projeto Boletim Momento Telessaúde foi o 

lançamento das edições com os temas relacionados 

ao atual momento que vivemos como, 9 edição – O 

vírus que parou o mundo; 10 edição – A enfermagem 

na luta contra o COVID 19; 11 edição- Impacto do 

ERE na educação e no trabalho e 12 edição – Retros-

pectiva 2020 COVID 19: como será 2021?  

O acesso aos boletins é possibilitado pelo site 

https://telessaudeufmg.wixsite.com/eeufmg/boletim-

informativo  e pelos sites da EEUFMG  e CETES/FM/

UFMG. 

Compreendemos que o boletim informativo é 

uma ferramenta a ser empregada como metodologia 

ativa de aprendizado para os profissionais e trabalha-

dores do SUS contemplando temas emergentes.   

Outra ação que merece ser citada diz respeito 

ao curso de inclusão e conhecimento para o enfrenta-

mento do coronavírus. 
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 A criação de um curso de capacitação destina-

do a população em geral, inclusive deficientes visuais 

e surdos, foi mais uma dessas importantes ações de 

extensão universitária. 

Frente à situação de aumento do número de 

casos, a população encontrava-se aflita e temerosa 

em relação aos aspectos relacionados à transmissão, 

prevenção e evolução da doença. Somado a isso, a 

difusão de informações falsas, as chamadas fake 

News, que prejudicam o combate à epidemia. Assim, 

reconhecemos importante a difusão de informação 

com rigor científico e linguagem acessível a toda po-

pulação. Reforçamos o papel inclusivo das Universi-

dades  Públicas Brasileiras, o que  torna-se necessá-

rio o repasse da informação de boa qualidade aos de-

ficientes auditivos e visuais. 

Compreendemos o quanto a universidade está 

sendo importante para a sociedade, pois com a ciên-

cia, vem criando diversas ações para ajudar nesse 

combate a pandemia, possibilitando a atuação dos 

alunos dos cursos da saúde. 

Atuamos de diversas formas, pois acreditamos 

que o papel de uma universidade pública têm três 

principais frentes: promover informações confiáveis, 

promover inovação científica e tecnológica e  apoiar a 

comunidade. 

Considero reconfortante ver, porém, o quanto a 

Universidade Pública brasileira tem tido prioridade 

correta nesta época de crise. Mesmo com “atividades 

suspensas”, professores-pesquisadores, técnicos ad-

ministrativos e alunos, todos engajados em atender de 

diferentes maneiras às necessidades emergentes do 

contexto atual. A UFMG não parou  e com a pesquisa 

e extensão continuamos, com o intuito de auxiliar o 

país no enfrentamento à pandemia. 

Não sabemos como será o mundo após a pan-

demia. As perspectivas das implicações geopolíticas e 

econômicas no tecido social são complexas. Não te-

mos controle sobre a maioria dessas implicações, 

mas uma coisa podemos fazer: pensar em como a 

nossa visão de mundo será mudada por toda esta si-

tuação. 

E sem dúvida a Universidade existe para a co-

munidade, como sempre existiu. Tempos difíceis co-

mo estes evidenciam este fato. Cuidemos das nossas 

Universidades e tenhamos orgulho de ser parte delas. 
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 Em entrevista ao Boletim informativo - Projeto 

Telenfermagem, o infectologista e professor da Facul-

dade de Medicina da UFMG Unaí Tupinambás, afirma 

que acredita que seja preciso dizer que tudo tem dois 

lados. O lado interessante da pandemia, segundo ele, 

foi fazer a universidade sair dos seus limites geográfi-

cos, pois já havia projetos de extensão com manifes-

tação na comunidade, mas com a pandemia ela foi 

forçada a ir além. Seu corpo docente, discente e até 

os técnico-administrativos se voltaram para o comba-

te à pandemia. Vários projetos de extensão foram cri-

ados em diversas unidades, com todas as pesquisas 

voltadas para esse enfrentamento, devido a uma ne-

cessidade premente de ensaio de diagnósticos, vaci-

nas e estudos epidemiológicos.  

“A população com certeza percebeu a impor-

tância do ensino na instituição pública federal e do 

desenvolvimento da ciência voltada para a comunida-

de, pois, afinal, é ela quem nos financia. Então, tive-

mos todos esses projetos de extensão, pesquisa e 

ensino inclusivos e com relevância social. Assim, 

mais do que nunca, tivemos que nos reinventar para 

dar uma resposta à comunidade a respeito da pande-

mia”, ressalta. 

No próximo ano, o professor acredita que a 

pandemia vai continuar, infelizmente e que provavel-

mente teremos uma vacina eficaz, visto que os dados 

atuais (sobre a eficácia) estão em torno de 80%, 90%. 

“No entanto, precisamos vacinar todos e essa vacina 

deve demorar a chegar a toda a comunidade mundial, 

que passa dos 7 bilhões de habitantes”.  

Unaí enfatiza que no Brasil devemos começar 

a vacinar primeiro os trabalhadores da área de saúde, 

a população mais vulnerável, até chegar na popula-

ção menos vulnerável, os jovens, por exemplo. “É 

possível que demore um tempo, talvez teremos vaci-

nas só em 2022 para toda a população brasileira, e 

nesse intervalo vamos precisar manter um controle, o 

que chamamos de medidas não farmacológicas, ou 

seja, distanciamento social”. 

Ainda de acordo com o professor, é necessário 

preparar para as próximas pandemias. “Ou mudamos 

o nosso modo de viver na Terra, esse consumo de-

senfreado, esse capitalismo desigual e destrutivo, ou 

vamos ter que enfrentar novas pandemias, com velo-

cidade possivelmente muito maior”. Ele lembra que o 

último risco de pandemia que nós tivemos foi em 

2003, depois em 2009, seguido de 2012. “Tivemos o 

ebola e aqui no Brasil, a febre amarela. Estamos per-

cebendo que essas epidemias têm vindo com maior 

frequência e os estudos projetam que teremos outras; 

não sabemos quando, mas teremos. Com a contínua 

destruição do meio ambiente, podemos ter que en-

frentar outras ondas piores do que essa, infelizmen-

te”, pontua.  

Para o infectologista, devemos continuar a dis-

seminação da ciência, do conhecimento e a dialogar 

com a população.  

 

O que significou a Pandemia para a Universidade e os 
caminhos em 2021 para a educação e saúde? 

 
 Responsáveis: Leila Emanuelle Peixoto Nascimento e Sara de Paiva Soares Berto  
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  O papel mais importante, o qual não podemos 

esquecer e que nessa pandemia tem ficado muito cla-

ro, é o das Ciências Sociais.  

“Devemos entender a população e ouvir os 

seus anseios e medos. Combater as mentiras, as fake 

news nas redes sociais e saber enfrentá-las de forma 

científica. Saber como elas surgem e se espalham é 

um fator importante para combater o negacionismo, o 

movimento anti-vacina e anti-máscara que temos visto 

acontecer”. Ele destaca que são os papéis que dever-

mos manter; que essa linha de atuação é muito impor-

tante para deixar clara a relevância que teve a UFMG 

no enfrentamento dessa pandemia. “As parcerias que 

fizemos com o SUS e a Prefeitura de Belo Horizonte 

têm sido muito positivas, mas temos que avançar, 

principalmente nas questões das Ciências Sociais pa-

ra combater as fake news e saber levar o diálogo cla-

ro e transparente à  população”, finaliza. 
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Entrevistador: Quais são as maiores queixas dos 

docentes sobre o ERE? 

Laís: As queixas são várias. Vou sintetizar: 

desconforto com a lógica de eficiência, com a falta 

de clareza acerca dos direitos autorais e contrato 

com a Microsoft, com a ausência de responsividade 

dos alunos e alunas, ausência de formação junto 

aos professores da FAE, ausência de feedback so-

bre a experiência dos alunos, alunas, professoras e 

professores, excesso de trancamentos dos alunos 

dos primeiros períodos, falta de condições tecnoló-

gicas e ergonômicas para o home office, falta de 

tempo hábil para preparar aulas síncronas e assín-

cronas, insuficiência do sistema Moodle, sobrecarga 

de trabalho, estafa, preocupação com a supressão 

de férias regulares... Temos também relatos de alte-

ração de ciclo sono-vigília, cefaleias, dores na cervi-

cal e cansaço nas vistas, além de constrangimento 

por se queixarem, visto que se consideram privilegi-

ados e privilegiadas na situação pandêmica, e quei-

xas sobre a ineficiência da universidade para lidar 

com violências entre docentes e discentes nas salas 

virtuais. 

Entrevistador: E como isso afetou e ainda afeta a 

saúde mental dos docentes? 

Laís: De diversas maneiras. A categoria do-

cente tem sentido uma estafa que indica que, ao 

evitarmos a pandemia da Covid-19, estamos produ-

zindo outras pandemias como a do burnout. Há mui-

tas queixas sobre sintomas de ansiedade e depres-

são. O trabalho é uma categoria muito importante 

para a saúde mental e os professores e professoras 

têm se queixado muito sobre essa frustração de não 

estarem conseguindo ser docentes efetivamente. 

Eles não sentem que estão ensinando, que estão 

próximos dos alunos e alunas. São muitas as barrei-

ras. Não ter os alunos falando, trocando olhares, e 

dar aula para uma tela com câmeras desligadas, o 

que chamamos de ausência de responsividade, es-

vazia o sentindo do trabalho do professor e da pro-

fessora. Esse esvaziamento do sentido, quando vo-

cê perde seu principal interlocutor, que é o corpo 

discente, gera uma angústia muito grande, afetando 

de uma forma muito negativa a saúde mental. Os 

professores e as professoras também têm sofrido 

com a sobrecarga de trabalho e para dar conta de 

aprender essas novas formas de ensinar on-line, 

para conseguir lidar e gerir as plataformas, todas 

essas ferramentas que se impuseram no cotidiano. 

Por exemplo, na produção das vídeo-aulas, que 

muitas vezes precisam ser regravadas  inúmeras 

vezes, ocorre o retrabalho e isso tem deixado os 

professores e professoras muito cansados. Muitos e 

muitas têm trabalhado de madrugada, que é o mo-

mento em que encontram silêncio para gravar  as 

aulas. Então, temos nesses casos as alterações dos 

ciclos sono-vigília. Temos questões da saúde física 

que afetam a saúde mental, como, por exemplo, a 

cefaleia, muito comum pelo excesso de tempo na 

frente da tela. 

A Saúde mental dos docentes na pandemia COVID 19 
na UFMG? 

 

Mestra e doutora em Psicologia pela UFMG na linha de estudos Trabalho, Saúde e Sociabilidade. 

Psicóloga responsável pelo Núcleo de Acolhimento e Diálogo do Sindicato dos Professores de 
Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco - APUBH UFMG+  
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 É uma questão física que afeta diretamente o 

humor: não há ninguém que consiga ficar feliz e bem 

humorado com dor nos olhos, dor de cabeça, privação 

de sono. É difícil ficar feliz quando o corpo está para-

do numa cadeira o dia inteiro. O corpo que não se mo-

vimenta não gera substâncias como a serotonina e 

adrenalina. Seja caminhando de um lado para o outro 

na sala, rindo de uma piada de um aluno, subindo e 

descendo a escada encontrando com um colega, tro-

cando afeto, um abraço na hora do intervalo. Essas 

coisas que foram suprimidas da vida cotidiana afetam 

a saúde mental porque o corpo está ligado à mente; 

existe toda uma holística no entendimento do que é 

saúde. O corpo que está restrito ao escritório, à cadei-

ra, que sofre com dor na lombar, no pescoço, nos bra-

ços, nos pulsos, é um corpo que também adoece de 

maneira psíquica e também está triste. É um corpo 

que não está conseguindo produzir serotonina pelo 

movimento, não está conseguindo usufruir das rever-

berações que a serotonina traz para o aspecto mental, 

psíquico e emocional. 

Entrevistador: Como os alunos e a instituição (UFMG) 

podem apoiar os professores em relação a saúde 

mental durante esse período?    

Laís: É até difícil falar isso, mas acredito que 

os alunos e alunas precisam se esforçar para intera-

gir, sabe? Se estão no momento da aula, comportem-

se como se estivessem em sala de aula. É muito cha-

to para um professor quando um aluno faz uma per-

gunta com a câmera desligada. Eu sei que existe um 

constrangimento de ligar a câmara em casa, mas pe-

gue o celular, vire-se para uma parede... É possível. 

Eu vejo os alunos se esforçando muito pouco para 

interagir. Eu, como professora, já recebi críticas no 

meio da minha aula. Uma aluna com câmera desliga-

da começou a falar, isso é um desrespeito! Será que 

ela faria isso se estivesse na sala de aula? Espere o 

professor terminar, a professora terminar. Estamos 

lidando com questões difíceis. Fazer críticas com a 

câmera desligada em momentos inoportunos, escre-

ver coisas inoportunas. O excesso de cobrança para 

essa categoria nesse momento em que estão todos 

se desdobrando para dar conta desse processo é mui-

to cruel. Já temos alguns casos de violência surgindo 

na UFMG. Alunos que estão usando os fóruns para 

fazer perguntas constrangedoras, especialmente para 

as professoras mulheres. Assédio e violência verbal 

são coisas mínimas a serem evitadas. Uma postura 

ética em relação a essa categoria docente se faz, 

mais do que nunca, necessária. Eu também tenho vis-

to os alunos e alunas numa posição de queixa e é 

preciso lembrar que não foram os professores e as 

professoras que escolheram essa situação; também 

estamos padecendo. Nós todos estamos padecendo 

com a pandemia. Temos queixas como: ”outro traba-

lho, professora?” Acho que uma queixa pode vir se-

guida de uma sugestão para aliviar o lado de todos e 

todas; se está muito difícil dar conta desse excesso de 

trabalho, está difícil também para o professor propor, 

criar, e corrigir esse excesso de trabalho, mas deve-

mos considerar que as formas típicas de avaliação 

estão um pouco inertes nesse momento. Aplicar uma 

prova é aplicar um trabalho coletivo. Não existe mais 

a prova individual sem consulta, portanto, os professo-

res e professoras estão tendo que recriar métodos de 

avaliação e isso exige mais trabalho dos dois lados. 

Uma prova tem seus complicadores, mas ela é muito 

simples em nível didático, ela é sintética. Você chega 

no fim do semestre e avalia como os alunos e alunas 

estão aprendendo ou não. Há vários problemas nessa 

forma de avaliação, mas é uma forma facilitada para 

os dois lados. É muito diferente de ter que corrigir di-

versas atividades dissertativas sobre um tema, por 

exemplo, mas é uma coisa muito mais possível, mais 

viável, mais coerente com o sistema de ensino remoto 

do que uma  prova típica. Então, acho que, ao invés 

de permanecer numa posição de queixa, é preciso 

pensar em construir saídas juntos e juntas. Vou indi-

car uma pequena matéria que escrevemos no boletim 

da APUBH (Sindicato dos Professores de Universida-

des Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ou-

ro Branco), que pode ser útil na empreitada para en-

tender esse assunto.  
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Após a descoberta do novo agente coronavírus 

SARS-CoV-2, causador da COVID-19, em Wuhan, na 

China em 2019, uma série de casos dessa doença foi 

registrado no mundo todo, desencadeando no ano de 

2020 a pandemia da COVID-19. Os efeitos da pande-

mia na população de forma geral têm sido expressivos 

(OPAS, 2020; BRASIL 2020). 

Para lidar com a pandemia, várias medidas de 

proteção foram incentivadas e empregadas, como o 

distanciamento social, uso de máscaras, lavagem de 

mãos e uso de álcool gel com maior frequência e, den-

tre as medidas de cunho coletivo, a proibição das au-

las presenciais para adoção do ensino remoto emer-

gencial nas escolas e universidades durante esse perí-

odo de pandemia. 

Diante de um período de tantas mudanças e 

incertezas, várias questões têm impactado a saúde 

mental da comunidade acadêmica. Nos professores e 

profissionais técnicos administrativos, é possível ob-

servar o aumento do estresse e da ansiedade frente a 

adaptação do trabalho presencial para o remoto, incer-

tezas com relação a construção desse novo formato 

de trabalho, exaustão física e mental, devido ao au-

mento dos afazeres domésticos junto ao trabalho co-

mo, o cuidado de familiares doentes, monitoramento 

de aulas remotas dos filhos, tarefas domésticas; de-

senvolvimento das aulas no formato remoto  e as difi-

culdades para gravação de videoaulas, preparo e edi-

ção; aumento de reuniões relacionadas a questões de 

ensino e administrativas; organização de aulas síncro-

nas e assíncronas nas plataformas; pressão mental 

para responder demandas dos alunos, professores e 

às atividades administrativas em variados canais de 

comunicação, maior cobrança do retorno instantâneo 

pelas plataformas de comunicação, dentre outras 

questões. 

Com relação aos acadêmicos, os efeitos tam-

bém são diversos, como o aumento da ansiedade, es-

tresse, oscilações de humor, cansaço físico e mental, 

além do agravamento de transtornos mentais. Esses 

efeitos estão relacionados a falta de contato social en-

tre seus pares (meio acadêmico como um todo), inse-

gurança na realização das atividades remotas, sobre-

carga de atividades remotas, oscilação do sinal de in-

ternet, falta de local adequado para estudo em suas 

residências, mistura do trabalho doméstico com as ati-

vidades acadêmicas e dificuldade de organizar o tem-

po, maior demanda familiar, desafio em se adaptar à 

nova forma de se relacionar, trabalhar e estudar. Ou 

seja, reinventando uma nova forma de viver nesses 

novos tempos. 

De forma geral, é visível que a sobrecarga de 

trabalho aumentou em todo contexto acadêmico, visto 

que com o distanciamento social, houve um encontro 

de todas as ações da vida cotidiana no ambiente do-

miciliar, que por sua vez, ora era o local de descanso 

e de dedicação às necessidades pessoais e familiares, 

passou a ser o local, minimamente, também para tra-

balho e estudo de todos os membros da casa, sem 

espaço adequado para todos, gerando muito descon-

tentamento, seja pela falta de espaço, de individuali-

dade, de excesso de atividades, excesso de tela ou 

falta de para onde ir, dos encontros externos, sendo 

que, quando todas essas relações se misturaram ficou 

mais difícil viver e conviver bem. 

Nessa perspectiva é evidente reconhecer a ne-

cessidade do cuidado em saúde mental na sociedade 

geral, assim como na população acadêmica, visto que 

todos incluídos nesta comunidade estão passando por 

períodos de mudanças em suas em suas vidas, os 

Quais os efeitos da COVID 19 na saúde mental da comunidade acadêmica? 

Teleconsultor Conteudista:  
Professora  Janaina Soares  
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 quais estão sujeitos a desencadear estresse, ansie-

dade,  depressão, dentre outros transtornos que, 

quando não cuidados precocemente, podem se tor-

nar graves e persistentes, aumentando o sofrimento 

psíquico. 

Dessa forma, é preciso que as pessoas com-

preendam a necessidade de praticar o autocuidado 

em saúde mental, que se possibilitem a buscar aju-

da,  que pratiquem o reconhecimento de seus limi-

tes para que assim possam encontrar alternativas 

de cuidados, como espaços de escuta, acompanha-

mento psicológico, priorizar momentos de sono e 

descanso, inclusão de atividades de lazer na sua 

rotina, considerando que da mesma forma que en-

contramos novas formas de trabalhar, estudar e es-

tar em casa é possível criar novas formas de cuidar-

mos de nosso bem-estar físico e mental. 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO ESCUTA 
 

O Projeto Escuta foi criado com o intuito de ser um canal de 
atendimento aberto e contínuo para ouvir aos estudantes de 
graduação e pós-graduação da Escola de Enfermagem da 
UFMG e suas demandas relacionadas à saúde mental que 

podem ocorrer durante a vida acadêmica, e conversar sobre 
maneiras de enfrentamento para tais situações.  

      https://projetoescutaufmg.wixsite.com/projetoescuta 

       
      https://telessaudeufmg.wixsite.com/eeufmg/boletim-
informativo-8 
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Te Indico 

Relembrar: 
A pandemia de COVID-19 continua assolando o Brasil e o mundo, 
por isso é sempre bom relembrar as medidas de prevenção ao vírus, 
como utilizar mascara, higienizar constantemente as mãos, manter o 
distanciamento seguro das pessoas, cobrir o nariz e boca com o bra-
ço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar e procurar atendimento 
médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.  

Se Informar: 
Se manter informado também é muito importan-
te, assim você evita divulgar e cair em fake 
news. O site da Fiocruz, reúne informações a 
cerca do Covid-19, para você se manter atualiza-
do, o acesso é realizado nesse link: 

https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download 

Relaxar: 
Cuidar da saúde mental também é muito importante, uma boa recomen-
dação para se distrair é o filme "A Procura da Felicidade" lançado em 
2007 e conta a historia de um pai solteiro que precisa cuidar de seu filho 
de 5 anos e para isso tenta usar suas habilidades como vendedor para 
conseguir um emprego, mas só consegue um estágio não remunerado. 
Com problemas financeiros eles acabam despejados, mas mantem a 
esperança de que dias melhores virão.  
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