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RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ REVISÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA: Foi solicitada pela prof Rita Paixão uma 

atualização do plano de contingência. Sugerido pelo grupo que sejam inseridas as 

informações constantes do plano de ação do HUAP, além de informações 

pertinentes ao estágio atual da pandemia

⦁ PROPOSTA DO GT PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DAS ATIVIDADES EM MODO 
REMOTO:  O GT se posicionou favorável a acompanhar as recomendações e prazos 

de quarentena estabelecidos pelo Estado do Rio de Janeiro, posto que a UFF possui 

unidades em vários munícipios do Rio de Janeiro e não somente em Niterói.

⦁ PROPOSTA DO GT PARA NOVO ADIAMENTO DO INICÍO DAS ATIVIDADES 
ESCOLARES: A exemplo do tópico acima, o GT também se posicionou favorável a 

acompanhar as recomendações e prazos de quarentena estabelecidos pelo Estado 

do Rio de Janeiro.

⦁ INFORME SOBRE O ANDAMENTO SOBRE O TRABALHO DO CURSO DE FARMÁCIA A 
RESPEITO DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL: Além do curso de Farmácia, 

docentes do Curso de Química também estão desenvolvendo preparações 

alcoólicas a 70%. Maiores informações sobre estas ações serão solicitadas no grupo 

de diretores das unidades.

⦁ INFORME SOBRE TREINAMENTOS DE PROFISSIONAIS NO HUAP: PROFa Simone 

Rembold relatou que estão sendo realizadas capacitações no HUAP principalmente 

sobre paramentação, desparamentação e cuidados com materiais biológicos 

potencialmente contaminados. Estes treinamentos estão ocorrendo em parceria 

com a CCIH do HUAP, destinados às equipes de trabalho diurnas e noturnas, sob 

demanda. Tem ocorrido uma sinalização do SINTUFF a respeito do afastamento de 

profissionais enquadrados nas categorias de risco (por exemplo, maiores de 60 

anos). São relatadas muitas dúvidas dos profissionais de saúde sobre a infecção e 

em adição há necessidade de uso racional de equipamentos de proteção individual 

(EPIs) para que os mesmos não faltem quando os leitos estejam ocupados. Profa 

Rita Cubel relatou diversas iniciativas em estudo (curso de Engenharia) e que podem 

contribuir para o enfrentamento como: cabines de desinfecção de roupas, utilização 

de luz ultravioleta e gás ozônio. 

⦁ PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DOS CURSOS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO 
CORONAVÍRUS: O edital 4, publicado em 31.03.2020, da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde versa sobre a possibilidade de inserção de alunos 

dos cursos de saúde em ações de enfrentamento ao Coronavírus. O GT se 

posicionou favorável a que estes alunos selecionados não atuem diretamente no 

atendimento a pacientes, podendo contribuir nas áreas de logística, tabulação de 

dados, confecção de materiais educativos e etc. No presente edital, item 6.1.3  fica 

definido que o SGTES/MS é o responsável pela capacitação dos supervisores e 

alunos em relação aos protocolos clínicos do Ministério da Saúde sobre o assunto.
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⦁ PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO GT NO GABINETE DE CRISE DO ESTADO DO RJ 
MONTADO PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS: A profa Regina Flauzino 

tem participado, junto com docentes epidemiologistas e estatísticos da UFF no 

gabinete de crise montado pelo Estado do RJ para o enfrentamento ao coronavírus. 

Há a proposta de testagem em massa da população fluminense, a partir de 

12.04.2020, sendo que os testes empregados serão validos em relação à qualidade, 

pelo INCQS, ligado à FIOCRUZ.  Existe a proposta de realizar uma avaliação mais 

robusta visando um futuro descalonamento das medidas de quarentena 

empregadas atualmente.

⦁ INSALUBRIDADE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO 
REMOTAMENTE: Realizado informe sobre possível suspensão de insalubridade para 

os profissionais que estão trabalhando remotamente. Medida ainda a ser definida 

por instâncias superiores

⦁ FABRICAÇÃO DE EPIS – Prof André informou que já houve entrega de EPIs 

fabricados pela Escola de Engenharia em parceria com profissionais do HUAP para o 

HUAP. Existe a proposta de fabricação de protótipo de macacão de proteção para 

ser utilizado pelos profissionais de saúde. Profa Karla Ronchini informou a 

dificuldade de manuseio deste EPI, principalmente em relação à desparamentação.  

Agendada a princípio próxima reunião para a próxima segunda, dia 13.04.2020 às 

14h30. Online
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