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E D I T O R I A L

Este boletim tem um caráter especial e histórico em função do contexto que se instalou
a partir da pandemia de Coronavírus (COVID-19). Desde que foi anunciada, no site
oficial da UFMG, a suspensão das aulas presenciais, por tempo indeterminado, no dia 16
de março de 2020, a Escola de Enfermagem iniciou o movimento para criação do
Comitê Interno de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo
Coronavírus com a finalidade de definir as medidas de restrição social, proteção de
nossos discentes, técnicos administrativos e docentes. Passamos por momentos de
muitas discussões, incertezas, dúvidas e inquietações com a manifestação de todos os
segmentos da Escola. Muitas perguntas emergiram desse cenário que demandaram
tempo para compreender as circunstâncias com as quais estávamos defrontando. As
respostas vieram por meio de ações concretas, com uma significativa produção de
conhecimento, como forma de assegurar o poderia e deveria ser feito.
 
A pandemia impulsionou um processo de criação de diferentes projetos de capacitação
para profissionais de saúde, por meio de tecnologias digitais, especialmente da área de
enfermagem. Foram apresentados vários projetos de extensão que resultaram na produção
de materiais educativos, protocolos e propostas de intervenção. O quantitativo de projetos
de pesquisa com diferentes estratégias de coleta de dados, também merece destaque
nessa edição, incluindo alguns, que já apresentam resultados parciais dos estudos que
estão sendo realizados. Enfim, os esforços incansáveis dos nossos docentes, técnicos
administrativos e discentes, demonstram tudo que foi construído nesse processo. Assim,
decidimos apresentar os resultados desse esforço coletivo da nossa comunidade por meio
dessa edição especial do nosso Boletim-Enformativo. 
 
Foi preparado com muito carinho e com a intenção de registrar para as futuras gerações
o que vivenciamos em tempos de pandemia. 
 



N O S S A S  C O N T R I B U I Ç Õ E S
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA UBS
Com o objetivo de apresentar medidas de organização, prevenção e controle e
auxiliar gestores e profissionais a fazerem escolhas eficientes ao lidar com o
Covid-19,foi criado o “Guia de orientações para organização e fluxo nas Unidades
Básicas de Saúde em tempo de Coronavírus”, organizado pelas professoras do
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de
Enfermagem da UFMG, Alexandra Dias Moreira, Giselle Lima de Freitas, Lívia
Cozer Montenegro e Sheila Aparecida Ferreira Lachtim. Saiba mais. 

PLANEJAMENTO DE SAÚDE
Analisar as fragilidades e dificuldades para o planejamento em saúde no SUS em
municípios de pequeno porte da Região Metropolitana de Belo Horizonte
vinculados à Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte para ao
enfrentamento da Covid-19 e desenvolver programa de educação permanente
com os gestores e técnicos municipais para a construção de ações de prevenção,

monitoramento e enfrentamento do vírus Covid-19 e sequelas relacionadas à
pandemia. Esses são os objetivos de um estudo coordenado pelas professoras do
curso de Gestão de Serviços de Saúde  da  Escola de Enfermagem da UFMG,

Kátia Ferreira Costa Campos e Mery Natali Silva Abreu. Saiba mais.

CURSO GRATUITO EAD
Com a coordenação colegiada dos professores Andreza Werli-Alvarenga, da
Escola de Enfermagem, Carolina Coimbra Marinho e Fernando Antônio Bortoni,
ambos da Faculdade de Medicina da UFMG, o Curso de Manejo Clínico dos
Pacientes Infectados com Covid-19 em Unidades de Terapia Intensiva está
com  inscrições abertas. Voltado para profissionais de saúde que atuam em
Unidades de Terapia Intensiva, pronto-socorro e UPAs de instituições públicas de
saúde de todo o país, o curso é gratuito, oferecido à distância e tem duração de
120 horas, com emissão de certificado. Saiba mais.

E-BOOK
Foi lançado no dia 4, o e-book Manejo clínico e organização dos serviços de saúde
para o atendimento dos pacientes infectados com Covid-19 – guia prático, de
autoria de Andreza Werli-Alvarenga, professora da Escola de Enfermagem,

Carolina Coimbra Marinho e Fernando Antônio Botoni, docentes da Faculdade de
Medicina. O material, publicado pela Editora Atheneu, foi inspirado no curso
Manejo clínico dos pacientes infectados com Covid-19, coordenado pelos autores.

Saiba mais.

CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO HC
No dia 12 de maio, iniciou o projeto de extensão “Ações de capacitação e
atualização dos profissionais de enfermagem do Hospital das Clínicas em
tempos de pandemia”, coordenado pela professora Juliana de Oliveira Marcatto,

do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de
Enfermagem da UFMG e pela enfermeira Thais Oliveira Gomes, responsável pela
educação permanente do Hospital das Clínicas. Saiba mais.

TREINAMENTO
Diante do cenário atual de pandemia do novo coronavírus e visando contribuir
para o enfrentamento dessa doença, docentes da Escola de Enfermagem da
UFMG e da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
ministrarão o “Treinamento para estudantes do último ano de graduação em
saúde, para sua atuação frente à pandemia da Covid-19”. O objetivo é capacitar os
estudantes do último ano dos cursos da área da saúde de todo território
nacional, prioritariamente do curso de enfermagem, para atuação no
enfrentamento da doença A coordenação é da professora Adriana Oliveira. As
inscrições são gratuitas e para a primeira turma podem ser feitas neste link até o
dia 7 de junho. Saiba mais.

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1739-em-tempo-de-coronavirus-professoras-criam-guia-de-orientacoes-para-organizacao-e-fluxos-nas-unidades-basicas-de-saude
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1803-projeto-busca-conhecer-a-realidade-do-planejamento-no-sistema-de-saude-publico-municipal-para-enfrentamento-da-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1744-profissionais-de-saude-podem-participar-de-curso-gratuito-a-distancia-de-manejo-clinico-dos-pacientes-infectados-com-covid-19-em-utis
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/guia-pratico-auxilia-profissionais-de-saude-para-receberem-pacientes-com-novo-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1788-professoras-do-curso-de-enfermagem-promovem-capacitacao-e-atualizacao-para-os-profissionais-do-hospital-das-clinicas
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1812-estudantes-do-ultimo-ano-de-graduacao-em-saude-podem-participar-de-treinamento-gratuito-para-atuacao-frente-a-pandemia-da-covid-19


APOIO A EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E GESTÃO MUNICIPAL 
O quadro atual da pandemia da Covid-19 envolve a adoção de medidas para a redução do número de casos, o
que impacta na demanda assistencial. As medidas de isolamento social, com a concomitante adoção de
medidas de proteção individual implicaram na reorganização do trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS),

com a estruturação dos fluxos de atendimento e redefinição dos quadros de recursos humanos. Com o
objetivo de apoiar as Equipes de Saúde da Família (ESF) e a gestão municipal no enfrentamento da Covid-19
por meio de dispositivos remotos, está sendo realizado um projeto de extensão promovido pelos professores
da disciplina Estágio Curricular: Atenção Primária à Saúde, do curso de graduação em Enfermagem, com
coordenação do professor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, Francisco
Carlos Félix Lana. Saiba mais.

P R O J E T O S  E  A Ç Õ E S

VIVA PERIFERIA
Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos e usar constantemente álcool em gel 70 são algumas das
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para combater o coronavírus. São hábitos que
parecem simples, mas que infelizmente não estão ao alcance de todos no Brasil. Como a população mais
pobre e em situação de vulnerabilidade pode então seguir essas recomendações? Muitos não têm acesso à
água ou condições de comprar álcool em gel e moram em cômodos apertados e superlotados, o que favorece
a infecção pelo vírus. O professor do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Gilberto
Simeone Henriques coordena as ações de segurança alimentar sobre a composição das cestas (quais os
alimentos que a compõe) e os critérios de elegibilidade das famílias vulneráveis que recebem. Saiba mais.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de pandemia da Covid-19,

doença causada pelo Novo Coronavírus (Sars-Cov-2). Nesse contexto, diversas instituições vêm fazendo
associações visando a amenizar os problemas sociais, econômicos, de saúde. Para tanto, é imprescindível
estabelecer a relação saúde e ambiente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse
sentido a equipe do Projeto de Pesquisa Responsabilidade Social da UFMG: ODS nas ações de ensino, pesquisa
e extensão, composta pelas Docentes Solange Cervinho Bicalho Godoy e Vanessa de Almeida Guerra da Escola
de Enfermagem e as alunas Ana Paula de Lima Bezerra, Amanda Menezes Oliveira, Nathalia de Souza Portugal
e Luciana Mara Nogueira Costa, do curso de Gestão de Serviços de Saúde têm desenvolvido um trabalho com o
objetivo de apresentar como os ODS podem se relacionar com ao contexto da COVID-19, considerando os
determinantes sociais de saúde. Saiba mais.

INVESTIMENTOS

DOENÇAS CRÔNICAS
A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) revela que 66 milhões de brasileiros adultos têm pelo menos uma doença
crônica e se enquadram no chamado grupo de risco da Covid-19. Esse número estimado pela PNS equivale a
cerca de 45% da população brasileira, isso significa que essa parcela significativa da população é mais frágil
diante de uma possível infecção pelo novo coronavírus e pode sofrer as consequências de maneira muito mais
severa. Saiba mais.

A UFMG receberá investimentos emergenciais da Fapemig para o desenvolvimento de dez projetos de
pesquisa relacionados ao enfrentamento da Covid-19. A chamada 01/2020 do Programa emergencial de apoio
a ações de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus distribuirá R$1,98 milhão para 19
projetos de instituições de pesquisa do estado. Entre os projetos da UFMG, está o curso de capacitação a
distância Manejo clínico dos pacientes infectados com Covid-19 em serviços de saúde, que já está em sua
segunda turma, com 700 profissionais de saúde de todos os estados brasileiros. Com coordenação colegiada
dos professores Andreza Werli-Alvarenga, da Escola de Enfermagem, Carolina Coimbra Marinho e Fernando
Antônio Botoni, ambos da Faculdade de Medicina da UFMG, o projeto receberá R$ 125 mil. Saiba mais.

O projeto “Consolidação das ações da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) da Maternidade Otto
Cirne do Hospital Das Clínicas Ebserh/Ufmg”, coordenado pela professora do Departamento de Enfermagem
Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, Eunice Francisca Martins está promovendo
discussão das ações em desenvolvimento com o serviço, comunidade e estudantes envolvidas. Nesse sentido, foi
realizado uma roda de conversa com a ativista Pollyana do Amaral, a Enfermeira obstetra Karine Rowe e a
extensionista Pollyanna Antunes. De acordo com a professora Eunice, além disso, tem sido produzidos informativos
divulgados nas redes sociais e o compartilhamento de  leituras científicas, suas principais ideias, significado e
implicações para a enfermagem, estimulando, assim, o consumo de informações seguras.

RODA DE CONVERSA E INFORMATIVOS

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1781-projeto-de-extensao-apoia-equipes-de-saude-da-familia-e-gestao-municipalno-enfrentamento-da-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1775-projeto-periferia-viva-combate-a-pandemia-em-vilas-e-favelas
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1799-projeto-aborda-a-relacao-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-no-contexto-da-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1770-alta-incidencia-de-doencas-cronicas-entre-brasileiros-e-mais-um-motivo-para-ficar-em-casa
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1798-pesquisas-da-ufmg-para-enfrentamento-da-covid-19-receberao-recursos-da-fapemig


SAUDAR-TE
O projeto de extensão "Saudar-te: saúde e arte em tempos de COVID-19",

coordenado pela professora do Departamento de Enfermagem Básica Andreza
Werli-Alvarenga e pela professora da Universidade Federal de São João del-Rei,
Juliana Borges Oliveira de Moraes, tem como objetivo oferecer expressões artísticas
variadas aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao
novo coronavírus. O projeto faz parte do programa "Segurança e Manejo Clínico de
pacientes infectados com Covid-19 em Serviços de Saúde" e os participantes estão
matriculados no curso online "Manejo clínico de pacientes infectados com Covid-19
em serviços de saúde". Estão disponibilizados, para esse fim, músicas, ilustrações,

poemas, contos, performances, indicações de filmes sobre a área da saúde, entre
outros conteúdos artísticos. Saiba mais.

Analisar as fragilidades e dificuldades para o planejamento em saúde no SUS em
municípios de pequeno porte da Região Metropolitana de Belo Horizonte
vinculados à Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte para ao
enfrentamento da Covid-19 e desenvolver programa de educação permanente com
os gestores e técnicos municipais para a construção de ações de prevenção,

monitoramento e enfrentamento da Covid-19 e sequelas relacionadas à pandemia.

Esses são os objetivos de um estudo coordenado pelas professoras do curso de
Gestão de Serviços de Saúde da Escola de Enfermagem da UFMG, Kátia Ferreira
Costa Campos e Mery Natali Silva Abreu. Saiba mais.

Com o objetivo de conhecer os desafios dos profissionais de enfermagem e de
saúde atuantes no enfrentamento da Covid-19 nesse momento de pandemia, está
sendo realizada uma pesquisa coordenada pelas professoras Adriana Oliveira,

Escola de Enfermagem da UFMG e Thabata Coaglio Lucas, da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Esta pesquisa pretende fornecer
uma aproximação do conhecimento acerca do perfil dos profissionais atuantes na
linha de frente do enfrentamento da pandemia da Covid-19, seu domínio sobre o
tema, a construção do seu conhecimento, a confiança em sua atuação, nos
protocolos institucionais, disponibilidade e condições do equipamento de
proteção individual (máscara cirúrgica, N95, avental descartável, luvas, dentre
outros) nos serviços de saúde. Saiba mais.

PLANEJAMENTO NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO MUNICIPAL

DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

 CONVID - PESQUISA DE COMPORTAMENTO
No dia 22 de maio, foram divulgados os resultados do projeto “ConVid – Pesquisa
de Comportamento”, que tem o objetivo de verificar como o isolamento social
consequente a pandemia do novo coronavírus afetou ou mudou a vida da
população brasileira. O estudo, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), é realizado
em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). No período de 24 de abril a 8 de maio de 2020,

44062 indivíduos participaram da pesquisa. A coordenação é da professora da
Escola de Enfermagem da UFMG, Deborah Carvalho Malta, com Celia Landmann,

da Fiocruz e Marilisa Barros da UNICAMP. Saiba mais.

VIGITEL (COVID-19)
O professor do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG,

Rafael Moreira Claro, e a egressa do curso de Nutrição e mestranda em Saúde
Pública pela UFMG, Thaís Marquezine, fazem parte da pesquisa do Ministério da
Saúde que, diante da pandemia da Covid-19, avalia as práticas de prevenção e
condições de saúde da população brasileira. A pesquisa de Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel Covid-

19) teve início no dia 1º de abril por telefone celular com pessoas de 18 anos ou
mais em todas as capitais do país. O estudo irá auxiliar o Ministério da Saúde no
planejamento de ações e de programas de saúde para reduzir os casos e o
agravamento da infecção pelo coronavírus. Saiba mais.

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1802-resultados-da-pesquisa-de-comportamento-demonstram-o-que-mudou-nos-habitos-dos-brasileiros-durante-a-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1797-projeto-saudar-te-leva-conteudos-artisticos-aos-profissionais-de-saude-que-estao-na-linha-de-frente
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1802-resultados-da-pesquisa-de-comportamento-demonstram-o-que-mudou-nos-habitos-dos-brasileiros-durante-a-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1803-projeto-busca-conhecer-a-realidade-do-planejamento-no-sistema-de-saude-publico-municipal-para-enfrentamento-da-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1781-projeto-de-extensao-apoia-equipes-de-saude-da-familia-e-gestao-municipalno-enfrentamento-da-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1805-pesquisa-analisa-a-percepcao-dos-profissionais-de-saude-frente-as-medidas-de-prevencao-para-enfrentamento-da-covid-19
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1802-resultados-da-pesquisa-de-comportamento-demonstram-o-que-mudou-nos-habitos-dos-brasileiros-durante-a-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1747-professor-e-egressa-do-curso-de-nutricao-participam-de-pesquisa-que-avalia-comportamento-dos-brasileiros-no-combate-a-covid-19


DOR CRÔNICA
Promover espaço para compartilhamento de saberes sobre dor crônica é um dos objetivos do projeto de
extensão coordenado pela professora Célia Maria de Oliveira, do Departamento de Enfermagem Básica da
Escola de Enfermagem da UFMG, em parceria com a Clínica de Dor do Hospital das Clínicas da UFMG e com
Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. O projeto é voltado para a assistência aos pacientes com dor crônica,

com a finalidade de organizar atendimentos virtuais e divulgar vídeos didáticos sobre métodos terapêuticos
para eles. A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) estima que até 30% da população mundial sofre
de dor crônica e que esta população procura até seis vezes mais assistência nos serviços de saúde do que a
população em geral. Saiba mais.

TERAPIAS ALTERNATIVAS
Para os profissionais de saúde, o estresse e a pressão de lidar com o ofício
em situações de pandemia, acrescido do risco de adoecer, podem gerar
ansiedade e depressão. Pensando em dar suporte a esses profissionais, a
Divisão de Enfermagem do Hospital das Clínicas da UFMG (DIVE) propôs
uma intervenção com as terapias alternativas Auriculoterapia e Reiki em
parceria com o projeto de extensão da Escola de Enfermagem da UFMG
“Práticas Integrativas em Saúde”, coordenado pela professora Tânia
Couto Machado Chianca. A doutoranda   da EEUFMG e enfermeira da
DIVE, Isamara Corrêa Lemos, afirmou que a ação será destinada aos
membros das equipes de saúde que irão prestar assistência aos
pacientes com Covid-19. Saiba mais.

CUIDAR DE QUEM CUIDA
Em tempos de tantas incertezas, tensões e medos causados pela pandemia do novo Coronavírus, o projeto de
extensão “Cuidar de Quem Cuida” promove, em parceria com as coordenações de unidades do Hospital das
Clínicas da UFMG, uma ação com envio de mensagens positivas aos trabalhadores das equipes
multiprofissionais de serviços de saúde. A atividade é do Departamento de Gestão em Saúde da Escola de
Enfermagem da UFMG, coordenada pela professora da Karla Rona da Silva e conta com a participação das
professoras Adriane Vieira, Fátima Ferreira Roquete e Marília Alves. A ideia do projeto surgiu após a observação
da necessidade de atenção aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao Covid-19.

“Por meio da apresentação de mensagens de apoio, alento e incentivo enviadas por pessoas do convívio afetivo
dos trabalhadores, nós temos o objetivo de promover o cuidado em saúde. Saiba mais.

SERESTA DA QUARENTENA
Os profissionais de modo geral e, especificamente, os profissionais da saúde que estão enfrentando a pandemia
de Coronavírus (Covid 19) precisam de conforto emocional para conseguirem vencer o medo, as angústias e o
estresse da rotina de trabalho. Pensando nisso, foi elaborada a iniciativa “Seresta da Quarentena”, que promove
apresentações musicais online aos trabalhadores do Hospital das Clínicas e do Campus da UFMG. A proposta
faz parte das ações do projeto de extensão Cia. Ananda Arte e Diferença, da Escola de Belas Artes da UFMG, em
parceria com o programa de extensão Laboratório de Gestão de Pessoas (LAGEPE) da EE-UFMG, e a Comissão
Permanente de Saúde Mental da Universidade. Conta com a participação da professora Anamaria Fernandes
Viana, da Escola de Belas Artes da UFMG, das professoras Carla Aparecida Spagnol, Márcia dos Santos Pereira e
Teresa Cristina da Silva Kurimoto, da Escola de Enfermagem da UFMG,enfermeiras e técnica de enfermagem
do Hospital das Clínicas da UFMG.

O projeto "Cuidadores que cuidam de cuidadores" é uma iniciativa do Lagepe, coordenado pela professora
Carla Aparecida Spagnol, com os objetivos de desenvolver estratégias de sensibilização que proporcionem a
pausa no trabalho; a participação do trabalhador na construção de espaços laborais mais confortáveis,

prazerosos e produtivos, visando a qualidade de vida no trabalho. Uma das ações do projeto é a divulgação nas
redes sociais de informativo semanais que contém dicas para que o trabalhador possa se cuidar.

CUIDADORES QUE CUIDAM DE CUIDADORES

PRIMEIRA INFÂNCIA PLENA
O Programa de Extensão Primeira Infância Plena, coordenado pela professora do Departamento de
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, Delma Aurélia da Silva
Simão, tem como objetivo a divulgação de materiais educativos relacionados ao crescimento saudável e
desenvolvimento pleno de crianças na primeira infância visando à melhoria da qualidade de vida autonomia e
promoção de vínculo familiar. Nestes tempos de pandemia, os professores e alunos que fazem parte do
programa já produziram diversos materiais com orientações para famílias com recém-nascidos e crianças;

sugestões de brincadeiras e atividade em casa; informações sobre limpeza e desinfecção de objetos e
superfícies; doença renal, entre outros.

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1758-acao-de-extensao-sobre-dor-cronica-compartilha-saberes-em-tempos-de-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1745-projeto-de-extensao-promove-intervencao-com-terapias-alternativas-para-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-do-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1745-projeto-de-extensao-promove-intervencao-com-terapias-alternativas-para-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-do-coronavirus


APLICATIVOS DE DELIVERY
Considerando a importância de orientar os consumidores sobre o uso de
aplicativos de delivery de refeições, que aumentou durante a pandemia do
Covid-19, o Grupo de Estudos Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e
Saúde (GEPPAAS) destaca a importância de estar atento  a alguns aspectos para
preservação da saúde e promoção da alimentação saudável. Saiba mais.

HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS
Para conter a pandemia do novo coronavírus, a orientação das autoridades da
saúde é ficar em casa e só sair para a compra de itens essenciais, como os
alimentos. Mas, além dos cuidados com a higienização antes de depois das
compras – como lavar as mãos, evitar aglomerações e manter distância segura
de outras pessoas – os cuidados ao manusear e higienizar os alimentos são
essenciais. Confira as orientações  da professora , Rita de Cássia Ribeiro.

Saiba mais. 

REFEIÇÕES EM CASA
A pandemia do Covid-19 mudou drasticamente a rotina dos brasileiros. O
isolamento social trouxe muitos desafios para as famílias, incluindo a
necessidade de elaborar suas próprias refeições nos domicílios. O fechamento de
restaurantes, e de outras unidades produtoras de refeições, tem exigido que as
nossas habilidades culinárias sejam colocadas em prática, ou mesmo, adquiridas
rapidamente. A professora Rita de Cássia Ribeiro, destaca que o momento pode
ser uma oportunidade para nos apropriarmos do ato de produzir o que
comemos. Saiba mais.

A L I M E N T A Ç Ã O  E  N U T R I Ç Ã O

INTERNATO RURAL
Os professores do projeto de extensão da Feira Agroecológica do Internato Rural
de Nutrição, José Divino Lopes Filho, Paula Martins Horta e Vanessa Alves Ferreira
estão produzindo informativos com  temas vinculados ao objetivo geral do
Projeto, disponibilizados pelas redes sociais da Escola. Além isso, o projeto
informa sobre a entrega em domicílio de cestas agroecológicos da Associação
de Agricultores Agroecológicos e Biodinâmicos da Serra do Rola Moça (AABD-

Rola Moça). Para solicitar o cardápio, conferir datas de entrega e foras de
pagamento basta fazer contato com a AABD pelo número (31) 9 9559-5838
 

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
Em tempos de pandemia do novo coronavírus, mudanças estão acontecendo
em todas as esferas do conhecimento. Esse é o caso do projeto de extensão
“Educação Nutricional para Portadores de Sofrimento Mental”, que teve início
em 2012 com o objetivo de promover modos de vida saudável aos portadores de
sofrimento mental do Centro de Convivência Arthur Bispo do Rosário de Belo
Horizonte, mas que atualmente está focado em elaborar materiais educativos
para o público-alvo a respeito de prevenção e cuidado ao Covid-19. Os
informativos desenvolvidos pelo projeto, que é coordenado pela professora
Marlene Azevedo Magalhães Monteiro serão divulgados por meio do Whatsapp
dos usuários e nas mídias sociais da Escola, uma vez que está em vigor o
distanciamento social. Saiba mais.

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 
Com o objetivo de elaborar protocolos de cuidado ao idoso das Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) neste momento da pandemia e
sensibilizar governos, mídia e população para alto risco desses idosos, foi criado
um grupo multiprofissional de enfrentamento da Covid-19 com participação de
vários experts na área com atuação no Brasil e exterior. Esta sensibilização visa
mudar o panorama da invisibilidade dos idosos moradores das ILPI's e mostrar a
extrema vulnerabilidade desta população. A professora  Ann Kristine Jansen, que
faz parte da iniciativa, explica que muitas instituições não têm condições de
isolar os idosos com suspeita de infecção pelo Covid-19. Saiba mais.

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1766-pesquisadores-disponibilizam-orientacoes-para-compra-segura-e-saudavel-de-refeicoes-em-aplicativos-de-delivery
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1738-higienizacao-de-alimentos-evita-riscos-durante-o-isolamento-social
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1741-em-tempos-de-isolamento-social-professora-reforca-a-importancia-de-cozinhar-em-casa
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1741-em-tempos-de-isolamento-social-professora-reforca-a-importancia-de-cozinhar-em-casa
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1776-professora-do-departamento-de-nutricao-participa-de-grupo-de-enfrentamento-da-covid-19-nas-instituicoes-de-longa-permanencia


 E S T U D A N T E S

Alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem da UFMG participam de projeto
para promover boas práticas em saúde nos seus municípios de origem durante a
pandemia de covid-19. No “Adote sua vizinhança em tempos de coronavírus”

estudantes fazem contato com gestores municipais e, sob coordenação de
professores, buscam soluções específicas para as realidades enfrentadas. A
iniciativa surgiu de alunos dos dois cursos, junto aos professores da Faculdade de
Medicina, Maria do Carmo Barros de Melo, Unaí Tupinambás, Mônica Maria
Almeida, Daiane Elias e da professora da Escola de Enfermagem, Solange
Cervinho. Os diferentes setores estão articulados no Comitê Local de
Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 do Campus Saúde da UFMG. Saiba
mais

DÚVIDAS
14 alunos do curso de graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem da
UFMG EUFMG estão de plantão de segunda a domingo para esclarecer dúvidas
relacionadas ao Coronavírus dos profissionais de enfermagem que atuam nas
Unidades Básicas de Saúde dos municípios de cadastrados pelo Programa
Nacional de Telessaúde Brasil Redes. Eles atuarão como teleconsultores no
Núcleo de Telessaúde da Faculdade de Medicina (NUTEL) da UFMG, sob
supervisão das professoras da EEUFMG Solange Godoy e Eliane Palhares. As
dúvidas esclarecidas são referentes aos sinais e sintomas, diagnóstico,

tratamento, prevenção e as ações que realizadas na contenção da epidemia.

Saiba mais.

TIRA-DÚVIDAS
Já estão no ar os canais para a população tirar dúvidas sobre a covid-19
diretamente com alunos do Campus Saúde da UFMG. São mais de 300
estudantes envolvidos no projeto, além de professores supervisionando e
coordenando as ações. Acadêmicos de Medicina e Enfermagem a partir do
quarto período foram selecionados e capacitados na última semana. O projeto
de extensão foi instaurado em caráter emergencial pelo Comitê Local de
Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 do Campus Saúde da UFMG. Saiba
mais.

ADOTE SUA VIZINHANÇA

A Empresa Júnior de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, SANUS
Consultoria, elaborou o e-book “Covid-19: orientações para produção e
comercialização de alimentos”, que traz algumas instruções sobre a melhor
maneira de manusear os alimentos de forma segura. O projeto tem o objetivo de
auxiliar os empreendedores da área de alimentos a tomarem as medidas ideais
de prevenção durante a pandemia, mantendo o bom funcionamento do seu
negócio durante a quarentena e a saúde dos seus colaboradores e
consumidores. Saiba mais.

PODCAST
O projeto de extensão “Telenfermagem: o uso de Podcast na Educação”,

coordenado pela Professora Solange Cervinho Bicalho Godoy, do Departamento
de Enfermagem Básica da Escola de Enfermagem da UFMG tem como objetivo
elaborar podcasts com base nas dúvidas apresentadas pelos profissionais de
saúde e comunidades dos municípios de Minas Gerais cadastrados pelo
Programa de Telessaúde Brasil Redes. Diante da atual pandemia provocada pelo
novo coronavírus, o Projeto Telenfermagem propõe trabalhar com os
profissionais de saúde e comunidade em geral questões que vêm de encontro às
medidas de prevenção, combate e assistência preconizadas pelo Ministério da
Saúde do Brasil.  Saiba mais.

E-BOOK

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1763-alunos-do-campus-saude-ajudam-suas-comunidades-no-combate-a-pandemia
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1752-alunos-do-curso-de-enfermagem-vao-esclarecer-duvidas-dos-profissionais-de-ubs-sobre-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1743-tira-duvidas-com-linha-direta-sobre-pandemia-ja-esta-no-ar
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1816-empresa-junior-de-nutricao-elabora-e-book-com-orientacoes-para-a-producao-e-comercializacao-de-alimentos
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1745-projeto-de-extensao-promove-intervencao-com-terapias-alternativas-para-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-do-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1745-projeto-de-extensao-promove-intervencao-com-terapias-alternativas-para-profissionais-de-saude-na-linha-de-frente-do-coronavirus


A professora do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da
UFMG, Tércia Moreira Ribeiro da Silva, foi convidada pela diretora da Escola de Veterinária da UFMG, professora
Zélia Inês Portela Lobato, para participar no diagnóstico do SARS-CoV-2 junto aos laboratórios de Virologia do
Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e da Escola de Veterinária da UFMG. De acordo com Tércia, nestes
laboratórios serão processadas e analisadas amostras biológicas de indivíduos internados em unidades
hospitalares estaduais com suspeita da Covid-19. “Durante o mestrado e doutorado trabalhei com uma técnica
de biologia molecular que é atualmente utilizada para o diagnóstico da Covid 19, a PCR em tempo real. Minha
participação se dará junto à equipe que tem expertise na técnica de RT-PCR para identificação e amplificação
de um segmento do RNA do SARS-CoV-2 em amostras biológicas.” Esta parceria dos laboratórios de virologia da
UFMG com a FUNED contribuirá para a tomada de decisão clínica e vigilância dos casos positivos para Covid-19
no Estado de Minas Gerais. Saiba mais.

TESTES DE DIAGNÓSTICOS

O projeto “Manejo clínico de pacientes infectados com Covid-19 em Unidades de Terapia Intensiva”,

coordenado pela professora do Departamento de Enfermagem Básica Andreza Werli-Alvarenga, da Escola de
Enfermagem da UFMG, foi reconhecido pelo Grupo de Trabalho Nursing Now Brasil como uma iniciativa de
expressiva relevância para as metas da Campanha Nursing Now Brasil. O projeto, que tem como objetivo
promover a formação de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, cirurgiões-dentistas,

nutricionistas, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, residentes, professores e alunos de
Universidades públicas das respectivas áreas, de instituições públicas de todas as regiões do Brasil, é uma das
quatro ações reconhecidas pelo Nursing Now em Minas Gerais e exemplo de grandes iniciativas da
Enfermagem Brasileira. É realizado em parceria com os professores da Faculdade de Medicina da UFMG,

Fernando Botoni e Carolina Marinho. Saiba mais.

RECONHECIMENTO

OPINIÃO
QUALIDADE DE VIDA
Imersas no imenso desafio de enfrentamento da pandemia pelo novo Coronavírus, SARS-CoV2, também
denominado Covid-19, como docentes e profissionais de enfermagem, temos a oportunidade e possibilidade de
promover reflexões importantes sobre o processo de trabalho e as relações interpessoais na enfermagem. Neste
momento de crise, apoiadas em diferentes e profundas vivências de trabalho na área da saúde, urge sonhar, criar
utopias, projetar um futuro desejável e melhor para a população brasileira e para os profissionais de enfermagem.

Saiba mais.

 

ALIMENTAÇÃO,COMENSALIDADE E ISOLAMENTO SOCIAL
A alimentação é de todas as atividades humanas a que reflete de modo mais impressionante a nossa natureza
biológica e cultural. Cada alimento contém além de seus nutrientes biológicos, um conteúdo de significados de
ordem social, econômica e cultural. Deste modo, os alimentos contém nutrientes vitais para a sobrevivência do
homem incluindo as vitaminas, proteínas e minerais, mas assumem também uma função social fundamental. A
comida alimenta, portanto, a fisiologia do corpo assim como a identidade dos indivíduos. Tal identidade refere-

se às aos costumes, as crenças e as situações de vida dos sujeitos, expressas através de seus hábitos e práticas
alimentares. Saiba mais.

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1740-escola-de-enfermagem-disponibiliza-link-especifico-com-informacoes-importantes-sobre-o-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1807-projeto-da-escola-de-enfermagem-e-reconhecido-como-iniciativa-de-sucesso-pelo-nursing-now-brasil
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1753-opiniao-e-possivel-pensar-em-qualidade-de-vida-no-trabalho-da-enfermagem-em-tempos-de-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1769-opiniao-alimentacao-comensalidade-e-isolamento-social


Os riscos e as incertezas provocados pela atual pandemia de coronavírus, somados ao isolamento social, têm
funcionado como gatilho para o estresse e a ansiedade da população, segundo avaliação da Organização Mundial
de Saúde (OMS). Para fazer frente a essa realidade, a Comissão Permanente de Saúde Mental e a Rede de Saúde
Mental da UFMG desenvolveram um amplo  projeto de acolhimento a distância para a comunidade da
universidade.

 

Estudantes, professores, técnicos do quadro efetivo e terceirizados passam a contar com o suporte de profissionais
de áreas como psicologia, terapia ocupacional, assistência social e enfermagem. Essa rede não apenas
oferece orientações especializadas como está preparada para conversar e ouvir desabafos e relatos de problemas.
 

“Há um saber científico já estabelecido de que momentos de crise, principalmente essas que alcançam grandes
proporções, afetam, de fato, a saúde mental das pessoas”, afirma a professora da Escola de Enfermagem Teresa
Kurimoto, que integra a Comissão Permanente de Saúde Mental da UFMG. “E é justo isso que estamos vivendo
agora, um momento de crise em que uma série de questões que dizem respeito às pessoas e às sociedades estão
postas em xeque”, diz.

 

“Trata-se de  um desafio, pois vivemos  mudanças muito rápidas em nosso estilo de vida,

envolvendo relacionamento, trabalho e estudo. E, na universidade, particularmente, percebemos claramente que a
suspensão das atividades didáticas presenciais, a condição de home office, o excesso de trabalho, entre outros
fatores, têm deixado as pessoas mais ansiosas e deprimidas”, explica Teresa Kurimoto. “Portanto, esse projeto de
acolhimento é uma resposta objetiva que a UFMG propõe para a comunidade.

 

"O serviço funciona de segunda a sexta, das 8h às 21h, em escalas variadas dentro desse período, dependendo
do  profissional solicitado.  A lista com os profissionais disponíveis e seus contatos está disponível no Portal
UFMG. Essa rede reúne cerca de duas dezenas de profissionais de perfil heterogêneo, plenamente capacitados a
prestar auxílio a quem precisa.

 

“Desenvolvemos cartilhas para esses profissionais com orientações técnicas e temos  realizado reuniões semanais
para o acompanhamento do trabalho. Além disso, prestamos o serviço de acolhimento aos próprios profissionais
envolvidos na iniciativa, para que eles também tenham esse apoio em relação à própria saúde mental”, detalha
Teresa. 

 

Diretrizes internacionais
O acolhimento prestado pelos profissionais segue as diretrizes de cuidados especiais de saúde mental formuladas
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para os tempos de pandemia e os protocolos estabelecidos no Guia de
Intervenção Humanitária (MhGAP), também da OMS.

 

Outras informações sobre as ações de acolhimento da UFMG à comunidade podem ser obtidas neste  site
especial. Nele, há instruções específicas para estudantes da moradia estudantil, para a comunidade no exterior e
estrangeiros no Brasil e para trabalhadores do Hospital das Clínicas. No  caso de urgências, é recomendado
procurar o atendimento do SUS ou do município. Em Belo Horizonte, os contatos para esse tipo de atendimento
estão disponíveis no site da Prefeitura.      

 

 Leia aqui algumas considerações para uma universidade acolhedora.

SAÚDE MENTAL
UFMG OFERECE ACOLHIMENTO A DISTÂNCIA NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um componente integral e essencial da saúde. É
definida como um estado de bem-estar que permite ao ser humano desenvolver suas habilidades, lidar com o
estresse do cotidiano, ser produtivo e contribuir com sua comunidade. Diante desse contexto, o projeto “Saúde
mental e a COVID-19: informações e estratégias”, desenvolvido por professores do Departamento de
Enfermagem Aplicada da Escola de Enfermagem da UFMG, visa divulgar, quinzenalmente, por meio das mídias
sociais, informativos para ajudar a população em geral, a lidar com sua saúde mental durante o período da
quarentena. Saiba mais.

INFORMAÇÕES E ESTRATÉGIAS

https://ufmg.br/storage/5/5/0/8/550870c8cdc34cc07421dce708cbd582_15864392993275_680406204.pdf
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792
https://nacoesunidas.org/oms-lanca-guia-para-atendimento-de-saude-mental-em-crises-humanitarias/
https://ufmg.br/coronavirus/coronavirus-e-saude-mental
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/saude-mental
http://www.enf.ufmg.br/images/Sobre_a_sa%C3%BAde_mental_das_pessoas_em_tempos_de_Pandemia_final.pdf
http://www.enf.ufmg.br/images/Sobre_a_sa%C3%BAde_mental_das_pessoas_em_tempos_de_Pandemia_final.pdf
http://www.enf.ufmg.br/images/Sobre_a_sa%C3%BAde_mental_das_pessoas_em_tempos_de_Pandemia_final.pdf
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1783-projeto-incentiva-acoes-para-lidar-com-a-saude-mental-durante-a-quarentena


Entre os dias 12 e 21 de maio, foi realizada a  81ª Semana Brasileira de Enfermagem com o tema central “Qualidade
da Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS”. A Escola de Enfermagem da UFMG promoveu, pela primeira vez, uma
programação online por meio de lives e videoconferências com diversos temas e uma participação expressiva da
nossa comunidade acadêmica e do público externo. 

 

Para abordar sobre a pandemia do novo coronavírus,   professores da Escola e convidados como: Saúde mental:
enfrentamento e manejo clínico em tempos de Covid-19; Manejo Clínico dos pacientes infectados com Covid-19
em unidades de Terapia Intensiva; Enfermagem contra o Covid-19: panorama histórico em Portugal, Ilhas Canárias
e Brasil; Coronavírus: testes rápidos e moleculares –implicações; Teleconsultoria e pandemia Covid-19; Profissionais
de Enfermagem para o cuidado a pacientes com Covid-19: aspectos relevantes e quantitativos; os desafios da
Enfermagem frente a pandemia da Covid-19  no contexto hospitalar na perspectiva  da Gestão e desafios da
Enfermagem frente a pandemia do Covid-19 no contexto da atenção primária e relato relato de experiência dos
alunos do curso de enfermagem. Além disso, foi realizada a exposição virtual para divulgação do arquivo e da
trajetória da professora emérita da Escola de Enfermagem da UFMG Roseni Rosângela de Sena e o lançamento do
concurso cultural com objetivo de destacar trabalhos artísticos que representem o tema o “O ano internacional da
enfermagem durante a pandemia da Covid-19: tempos de valorização profissional”. 
Os vídeos estão disponíveis no canal do Youtube da Escola, confira aqui.
 

A comissão organizadora da Semana de Enfermagem da EEUFMG é composta pelas professoras Sônia Soares,
Fernanda Batista, Kleyde Ventura, Rita Marques, Carolina Caram e pela jornalista Rosânia Felipe.

 

 

SEMANA DE ENFERMAGEM E COVID-19
ATIVIDADES ONLINE

https://www.youtube.com/user/ufmgenfermagem


O Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica – modalidade residência manteve sua
atuação neste momento de pandemia do Coronavírus. São 10 R2 e 12   R1 atuando tanto nas
maternidades do Hospital das Clínicas/EBSERH – UFMG; Hospital Risoleta Tolentino Neves e no
Hospital Sofia Feldman, como também em Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte e
Sabará, em sistema de rodízio.

 

Seus docentes têm realizado supervisão das atividades nas maternidades e acompanhamento
direto nas Unidades Básicas de Saúde. Tem sido realizado “web encontros” (quinzenais) para
divulgar conteúdos relacionados à Covid-19, uma vez que, as aulas teóricas estão suspensas.
Estes “web encontros” contribuem para um melhor acompanhamento dos especializandos
residentes não somente quanto a sua inserção e desempenho nos campos de atuação, mas
também quanto a sua situação de saúde física e mental.
 

Tanto nas maternidades, quanto nos Centros de Saúde, os especializandos residentes dão
continuidade a assistência especifica do curso (Enfermagem Obstétrica e Saúde da Mulher),
como também contribuem com a rotina das instituições, na assistência e combate a COVID-19. 

 

Professora Torcata Amorim - Coordenadora do Curso de Especialização em Enfermagem
Obstétrica
 

       O ano de 2020 foi considerado o ano da enfermagem pela OMS, a campanha Nursing Now,

lançada no Brasil pelo COFEN no final de 2019, tem um dos seus objetivos promover o
empoderamento da enfermagem enquanto profissão. Nunca poderíamos imaginar que uma
pandemia por vírus desconhecido colocaria tal objetivo em evidência, nós, profissionais de
enfermagem, somos eixo central e essencial para o enfrentamento dessa pandemia, uma vez
que a maior parte do tempo estamos em contato direto com o paciente. Assim, sem a
enfermagem não seria possível enfrentar esse mal que assola nosso país e o mundo. 

        Sou enfermeira há sete anos e trabalho no pronto socorro de um hospital de grande porte
de Belo Horizonte. Estou na linha de frente do cuidado a pacientes com suspeita de infecção
pela Covid-19. Foram incluídos à minha prática profissional novos fluxos, novas normas técnicas
(que mudam a cada “hora”), nova literatura, novos treinamentos e novos cuidados (ao paciente e
a mim mesma), para conseguir cuidar do outro e também de nós enquanto profissionais, de
maneira eficiente para evitar a propagação da infecção. 

       Neste momento de crise somos vistos como “heróis, mas não sou heroína, sou uma pessoa
que tem família, um filho pequeno, avós idosas, pais com morbidades que os deixam mais
vulneráveis a essa infecção. Apesar de tudo isso, escolhi ser enfermeira e amo minha profissão, sei
dos riscos a qual a estou exposta e luto para me manter psicologicamente bem, para ficar bem e
melhor cuidar do outro. Sempre busco paz espiritual e estudo para qualificar melhor meu
cuidado, pois cada paciente que entra pela portaria do pronto socorro merece ser atendido de
forma digna.   

        Contudo, essa pandemia contribuiu por acrescentar práticas e mudar rotinas em minha vida
pessoal e profissional.  Ao chegar ao hospital, a primeira coisa a fazer, antes de assumir o plantão,

é solicitar à farmácia e ao setor responsável os EPI’s e a roupa privativa para minha proteção,

existe uma ordem para paramentação, a fim de evitar contaminação ao desparamentar, feito
isso, inicio minhas atividades. A desparamentação ocorre para ir ao banheiro, para comer e para
ir embora. Terminado o plantão, é hora de ir embora, a ansiedade e o medo existem. Mas ao
chegar em casa, a primeira coisa que faço é, na garagem mesmo, retirar o tênis, deixar a roupa
em área suja (estabelecida para isso) , preferencialmente já na água para lavar e me higienizar,
tudo isso antes de abraçar meu filho. 

          Tenho muito orgulho da minha profissão, essa pandemia mostrou que somos capazes de
atuar e dispensar um cuidado de qualidade, mesmo trabalhando sob o medo e a insegurança.

Mostrou que a equipe de enfermagem a qual faço parte permaneceu unida e se ajuda a cada
dia para nos mantermos firmes e de pé para enfrentarmos o desconhecido. 

 

Núbia Pires da Rocha Martins - Enfermeira e aluna do curso de Mestrado em Enfermagem 
 

EXPERIÊNCIAS -  NA LINHA DE FRENTE



SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Medo, insegurança, preocupação com familiares e entes queridos, essas foram as primeiras coisas a
passarem por nossas cabeças quando ficamos sabendo que essa nova doença havia desembarcado por
aqui juntamente com um monte de informações desencontradas, notícias incompletas e algumas “fake
news”, para pirar um pouco mais nossas mentes já abaladas pelos desdobramentos que este vírus vinha

causando mundo afora. Nós técnicos administrativos da Escola de Enfermagem, assim como os outros
campus saúde como um todo, ainda tínhamos o receio de trabalhar em uma região por onde muitos
dos doentes viriam buscar ajuda, a Região Hospitalar de Belo Horizonte, inclusive o nosso campus
também conta com vários hospitais.
 

Depois de um período de avaliação, a UFMG paralisou as atividades presenciais e adotou o trabalho
remoto para as atividades não essenciais, o que nos deixou mais tranquilos quanto ao contágio, porém
trouxe-nos outros desafios, nos adaptarmos a novas tecnologias e a um método de trabalho que não nos
era usual, acostumamo-nos ao contato direto, sempre que precisávamos de alguma informação,

documento ou suporte de qualquer tipo, estava tudo ali a mão a poucos metros de distância.

 

No começo foi um pouco complicado, tudo muito novo, tivemos que criar novas rotinas e adaptar
processos, nos acostumar com a distância e a informação nem sempre tão perto, mas foi uma situação
que também trouxe alguns presentes como o contato com a família que sempre fica prejudicado na
correria do dia a dia.

 

Hoje, depois de quase três meses nesse caminho, já totalmente adaptados, as coisas estão bem mais
fáceis, os processos correm muito bem, já sabemos onde procurar a informação e a quem recorrer em
um eventual problema, nos habituamos bem as novas tecnologias e as reuniões virtuais sempre
aprendendo e evoluindo um pouco mais, ansiosos para que essa pandemia acabe logo para que
possamos retomar a nossas vidas normalmente, voltar a rever os amigos e familiares que ficaram
distantes, poder ter de novo aquele contato tão característico dos brasileiros.
 

Luciano Rezende - Coordenador do Setor de TI da Escola de Enfermagem da UFMG
Representante dos servidores técnico-administrativos no Comitê local
 

 



Ação de extensão para arrecadar tablets e promover a visita virtual nos hospitais públicos do Brasil e o curso
Manejo foram destaques no Jornal Bom dia Brasil, da Globo, Rádio CBN, TV Record, Alterosa, Rede TV, Jornal
Estado de Minas e o Tempo. A professora do Departamento de Enfermagem Básica, Andreza Werli, concedeu as
entrevistas.

A professora do Departamento de Nutrição da EEUFMG, Rita de Cássia Ribeiro, participou de reportagem da
TV Record, TV UFMG e Rádio Itatiaia sobre a importância de cozinhar em casa. Assista aqui.

DESTAQUE NA IMPRENSA

CAMPANHA CONECTANDO VIDAS

REFEIÇÕES EM CASA

A diretora da EEUFMG, professora Sônia Soares, e a aluna do curso de graduação em Enfermagem Ísis Laila,

concederam entrevista para TV Record com enfoque na situação dos estudantes da Escola que estão
atuando em instituições hospitalares, em estágio extracurricular, na linha de frente de atendimento às
pessoas com suspeita de Coronavírus. Sônia Soares destacou a importância desse tipo de estágio na
formação dos estudantes, ressaltou a necessidade de cumprimento da lei de estágio e o papel da supervisão
técnica dos enfermeiros das instituições conveniadas. Além disso, a professora ressaltou que o momento é
oportuno para um debate sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem, considerando os
riscos e perdas que tem sido parte do cotidianodesses profissionais nas diferentes instituições.

ENFERMAGEM NA LINHA DE FRENTE

https://globoplay.globo.com/v/8480361/programa/
http://m.cbn.globoradio.globo.com/media/audio/298716/ufmg-realiza-campanha-para-doacoes-de-tablets-hosp.htm
https://youtu.be/8rODNx6wzu8
https://youtu.be/xdJ-RqMlUCA
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-record/videos/cozinhar-em-casa-na-quarentena-exige-criatividade-das-familias-02042020?fbclid=IwAR2cyI9pEGHH8b7VfIxF1ki13916lWgCYEly4XL1eF3kHK59eBnYfsLrLOc


CUIDAR DE QUEM CUIDA

SAÚDE MENTAL

INSEGURANÇA ALIMENTAR

O projeto Cuidar de quem Cuida, coordenado pela professora do Departamento de Gestão em Saúde, Karla
Rona foi tema de reportagem da Globo Minas e da TV Record.

A professora do Departamento de Enfermagem Aplicada, Maria Odete participou de reportagem do
Fantástico, da TV Globo, sobre profissionais de saúde lidam com medo e pressão no combate ao coronavírus.

Assista aqui.

A professora do Departamento de Nutrição, Vanessa Alves Ferreira, concedeu entrevista para o Portal R7
sobre como insegurança alimentar leva a doenças que agravam covid-19. Leia aqui.

SAÚDE DO IDOSO
Como manter os mais velhos em casa e protegidos contra o novo coronavírus? Esse foi tema da entrevista da
professora Departamento de Enfermagem Básica, Sônia Soares, diretora da Escola, para Rádio UFMG
Educativa. Ouça aqui.

DOENÇAS CRÔNICAS
A professora do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública, Deborah Carvalho Malta
concedeu entrevista para Rádio UFMG Educativa sobre a alta incidência de doenças crônicas entre os
brasileiros. Elas representam um fator de risco para infecção pelo coronavírus e é mais um motivo para que as
pessoas fiquem em casa. Ouça aqui.

PROJETO
O professor do Departamento de Nutrição, Gilberto Simeone, concedeu entrevista para a Rádio UFMG
Educativa sobre a iniciativa “Comunidade Viva Sem Fome” presta assistência às famílias em situação de
extrema pobreza em Belo Horizonte. Ouça aqui.

A professora do Departamento de Enfermagem Básica Solange Godoy e a aluna do curso de graduação em
Enfermagem,L eila Emanuelle Peixoto Nascimento participaram do vídeo institucional da UFMG com o tema
"Na UFMG, enfrentamento ao coronavírus envolve todas as áreas do conhecimento" Assista aqui.

VÍDEO INSTITUCIONAL

DOAÇÃO DE LEITE MATERNO
A professora do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública, Fernanda Penido
Matozinhos, concedeu entrevista para a Rádio UFMG Educativa sobre doação de leite materno. Ouça aqui.

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/playlist/videos-mg1-de-sexta-feira-1-de-maio.ghtml
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-record/videos/grupo-envia-mensagens-positivas-de-apoio-para-profissionais-da-saude-30042020
https://globoplay.globo.com/v/8511036/
https://noticias.r7.com/saude/inseguranca-alimentar-leva-a-doencas-que-agravam-covid-19-30042020
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/como-manter-os-mais-velhos-em-casa-e-protegidos-contra-o-novo-coronavirus
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/alta-incidencia-de-doencas-cronicas-entre-brasileiros-e-mais-um-motivo-para-ficar-em-casa
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/campanha-combate-a-fome-nas-comunidades-durante-a-pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=YZp2mCA32T4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1mYEc6lE5v5pe31wJSK7NI4V-JXVpKVaO/view?usp=sharing


RESULTADOS DA PESQUISA CONVID
Os resultados da pesquisa de comportamento demonstram o que mudou nos hábitos dos brasileiros durante a
pandemia coordenado pela professora Deborah Malta fora destaque em diversos veículos da imprensa como:

TV Globo, Record TV, TV Band, TV UFMG, REDE TV!, Rede Minas, TV Justiça,  TV Assembleia, Rádio CBN,  Rádio
Itatiaia,  Rádio Inconfidência, Rádio UFMG Educativa, Rádio América, Portal G1,  Rádio Band News, Rádio UFG,

Rádio Super e Jornal O Tempo.

Confira a reportagem da Record Minas que conta com a participação da professora Adriana Oliveira. Ela fala
sobre o comportamento da população, dos cuidados necessários e da importância da restrição do convívio
social. Assista aqui. 
 

COMPORTAMENTO DA POPULAÇÃO

ALDEIAS INDÍGENAS
A professora do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública, Érica Dumont, participou
da reportagem sobre aldeias indígenas e a epidemia do novo coronavírus  da TV UFMG. Assista aqui
 

https://globoplay.globo.com/v/8582736/programa/?abfs=true
https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-geral-mg/videos/pesquisa-aponta-mudancas-nos-habitos-durante-a-quarentena-27052020
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/05/28/aumento-de-ansiedade-sedentarismo-consumo-de-alcool-e-cigarro-estao-consequencias-pandemia-aponta-pesquisa.ghtml
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/so-15-dos-brasileiros-fizeram-isolamento-rigoroso-e-55-perderam-renda-durante-a-pandemia
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/22/interna_gerais,1131234/profissionais-de-saude-se-desdobram-na-guerra-contra-coronavirus.shtml
https://youtu.be/T4Pcy6Fv73E


DESTAQUE  DA EEUFMG

Para facilitar o acesso às diversas informações sobre o Coronavírus, a Escola de Enfermagem da
UFMG  disponibiliza um link  com artigos, sites úteis, ofícios, notas, guias, orientações, notícias e materiais
educativos elaborados também por nossos professores e alunos. Além disso, várias postagens são feitas
diariamente nas redes sociais da Escola: Instagram, Facebook, Twitter e Youtube.

 

Este link soma à força-tarefa da Universidade para levar informação para o maior número de pessoas.

DESTAQUE DA UFMG

Com escuta à comunidade universitária para definição de estratégias e ações que serão adotadas em curto,

médio e longo prazo  – a depender da dinâmica da pandemia e em consonância com as orientações das
autoridades sanitárias –, o planejamento para retomada das atividades acadêmicas interrompidas pela Covid-

19 vai-se desenhando na UFMG com uma dupla preocupação: garantia da qualidade de ensino e inclusão
social.
 

Todas as ações, discutidas com os órgãos colegiados e as instâncias máximas de decisão da Universidade, têm
o signo da prudência e da responsabilidade, afirma a reitora Sandra Regina Goulart Almeida, que, na tarde do
dia  21 de maio, conversou remotamente com veículos de imprensa, entre eles a TV UFMG (assista ao vídeo
abaixo).

 

“Há princípios dos quais a UFMG não prescinde. A Universidade é conhecida pela qualidade do seu ensino e
pela preocupação com a inclusão. Por isso, a decisão para a retomada – quando as autoridades sanitárias
disserem que for possível –, seja por atividades remotas, seja por atividades semipresenciais, precisa ser tomada
com muita responsabilidade, sem prejuízo para os estudantes que têm alguma restrição de acesso a
ambientes remotos e ferramentas digitais”, afirmou a reitora. Confira aqui a reportagem completa.

SANDRA GOULART: 'RETOMADA DEVE GARANTIR QUALIDADE DE ENSINO E INCLUSÃO SOCIAL'

EM EVENTO ON-LINE, UFMG REAFIRMA COMPROMISSO COM A INCLUSÃO E QUALIDADE
A preocupação com a inclusão e com a qualidade de ensino marcou as discussões do I Fórum online impactos
da pandemia no ensino superior, realizado no dia 29  de maio como parte do projeto Integração docente:

ações formativas para as práticas pedagógicas, iniciativa da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), do Centro de
Apoio à Educação a Distância (Caed), da Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino (GIZ) e da Diretoria de
Tecnologia da Informação (DTI).
 

Na abertura do evento, que teve tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras),  a reitora Sandra
Regina Goulart de Almeida destacou a complexidade e as incertezas trazidas pelo momento de pandemia e a
necessidade de pensar a retomada das atividades com base no diálogo com a comunidade acadêmica.

“Qualquer que seja a decisão da Universidade, nós sabemos que se dará por meio de etapas em curto, médio e
longo prazos,  da reflexão e discussão com os vários setores da Universidade e da deliberação dos órgãos
colegiados". Confira aqui a reportagem completa.

LINK COM INFORAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS

CONSULTA AO CORPO DISCENTE VAI MAPEAR CONDIÇÕES GERAIS DE ESTUDO DURANTE A
PANDEMIA
A UFMG lançou nesta terça-feira, dia 2,  consulta que busca levantar informações  para o planejamento da
retomada de atividades acadêmicas. O objetivo é conhecer as reais condições de estudo dos discentes durante
o período da pandemia. Além do acesso à internet e a equipamentos de informática, o questionário traz
perguntas sobre as características dos ambientes de estudo fora da UFMG, o nível de familiaridade dos
estudantes com as ferramentas de comunicação e informação e as condições de saúde mental durante o
período de distanciamento social. Saiba mais.

 

http://www.enf.ufmg.br/index.php/2016-06-27-17-09-21/informacoes-sobre-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/2016-06-27-17-09-21/informacoes-sobre-coronavirus
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1800-sandra-goulart-retomada-deve-garantir-qualidade-de-ensino-e-inclusao-social
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1800-sandra-goulart-retomada-deve-garantir-qualidade-de-ensino-e-inclusao-social
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-reafirma-compromisso-com-inclusao-e-qualidade
https://questionarios.ufmg.br/login.php
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/1815-consulta-ao-corpo-discente-vai-mapear-condicoes-gerais-de-estudo-durante-a-pandemia


A pandemia está nos ensinando a viver um dia de cada vez e aprender com
o que vamos experimentando. O tempo e a ciência, por meio dos estudos
que estão sendo realizados, vão nos indicando o caminho. O momento,
ainda, é de muitos desafios e gerador de muita aprendizagem. Em meio a
tantos sentimentos que emergiram com o distanciamento social não
podemos perder o senso de luta, esperança, resiliência e solidariedade. 
 
Para todos vocês a nossa mais profunda gratidão! Cuidem-se!
Diretoria da Escola de Enfermagem da UFMG

MENSAGEM FINAL

Expediente:
Reitora: Sandra Regina Goulart Almeida - Vice-reitor: Alessandro Fernandes Moreira  
Diretora da EEUFMG: Sônia Maria Soares - Vice-diretora: Simone Cardoso Lisboa Pereira 
Projeto gráfico e textos: Rosânia Felipe e Vívian Mota- E-mail:comunicacao@enf.ufmg.br


