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RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ REVISÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA: Plano em atualização com previsão de 

término da versão até o dia 20.04. Sugestões e acréscimos estão sendo realizadas 

através de documento compartilhado pelo Google Drive.

⦁ INFORMES SOBRE PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO GT UFF NAS REUNIÕES 
SEMANAIS DO GRUPO DE TRABALHO DO ESTADO DO RJ: Prof Regina Flauzino 

informou que se iniciará nesta semana um inquérito sorológico, realizado através de 

testes rápidos para COVID, em doadores de sangue no Hemorio e em profissionais 

de saúde da Policlínica Piquet Carneiro (UERJ) com intuito de fornecer dados 

epidemiológicos para futura análise das atuais medidas de quarentena empregadas 

no estado do RJ. Informou também a dificuldade na modelagem matemática de 

análise dos dados de infecção em pacientes hospitalizados, já que alguns hospitais 

possuem sistemas informatizados diferentes, o que dificulta a análise integrada. 

⦁ PROJETOS/PROPOSTAS EM CURSO:  Profa Caroline de Souza Barros relata projeto 

em construção acerca de testes de antivirais “in vitro” a ser realizado pelos 

Laboratórios de Virologia Molecular e Biotecnologia Marinha, e Imunovirologia. 

Profa Rita Cubel informou que o Departamento de Microbiologia poderá atuar 

como suporte para realização de testes laboratoriais para detecção do COVID 19, 

em caso de sobrecarga do sistema. Tal acerto já está em andamento com a 

Prefeitura de Niterói e LAMAP UFF

⦁ PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A 
PACIENTES COM COVID: O Edital 4 do Ministério da Saúde de 31 de março de 2020 

prevê operacionalizar a execução de ações estratégicas para fortalecer o 

enfrentamento à COVID-19 com a suplementação excepcional e temporária de 

alunos dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia 

do sistema federal de ensino, em estabelecimentos de saúde no âmbito do SUS, 

enquanto vigorar a declaração de emergência em saúde  pública no País. O edital é 

claro que a execução desta ação estratégica é de competência da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS). O GT entrará em contato 

o prof Roberto Carlos Barcellos para maiores informações a respeito de qual fase se 

encontra este processo, caso seja do conhecimento dele.

⦁ TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO 
COVID-19- Profa Virgínia Leo de Almeida Pereira informou que disponibilizará no 

grupo de Whats App do GT, material de treinamento do Ministério da Saúde, para 

profissionais de saúde. Solicita que os materiais fiquem restritos ao GT, sem 

divulgação para outros profissionais ou para outras mídias. 

Agendada a princípio próxima reunião para a próxima segunda, dia 20.04.2020 às 
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