REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
31.08.2020 14H
RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
⦁

PLANO DE AÇÃO DO GT SAÚDE: a professora Simone Rembold enviou para o email
do GT técnico o compilado do plano de ação conjunto do GT saúde, para análise e
sugestões. O documento está disponível no drive do email institucional. Foi
consenso do grupo que a professora Simone realizará uma enquete no grupo de
diretores para saber se haverá ou não necessidade de um parecer formal do GT
técnico e passará a resposta aos membros do GT, ainda esta semana.

⦁

REUNIÃO DE MEMBRO DO GT COM A IACS SSOBRE CONFECÇÃO DE VÍDEOS: Dra
Fátima Loureiro informou por mensagem eletrônica que serão definidos eixos de
informações e busca de referências nas mídias para, então, construir os vídeos.

⦁

MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE PREVENÇÃO DA COVID: João Fanara enviou alguns
materiais publicitários que serão divulgados para a UFF como um todo. Alguns
membros realizaram sugestões, já enviadas ao longo da semana por mensagem
eletrônica de mídia social para aprimorar o material. Como alguns materiais possam
servirão de orientação para pessoas com níveis de entendimento diversos, foi
consenso que seria interessante utilizar formas humanas para melhor fixação da
mensagem. Algo parecido com a ilustração abaixo ( fonte G1):
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⦁

ASSUNTOS GERAIS: Profa Rita Cubel informa sobre o doutorando em química que
apresentou anteriormente uma câmara de desinfecção utilizando luz UV-C . O
material foi confeccionado na USP de Ribeirão Preto , a princípio para ser utilizado
com uma estratégia de reprocessamento de máscaras tipo N95 por conta da falta
na época deste EPI. O projeto não avaliou a capacidade de filtragem das máscaras
após a utilização da luz UV-C e como houve um restabelecimento do fluxo de
compra e oferta de máscaras, o projeto não foi adiante. O GT entendeu que a
situação no estado do Rio de Janeiro e que no momento não há falta de EPIs, que
justifiquem o procedimento da pesquisa. Prof Ismar Moraes informou que o GT
infraestrutura já iniciou a distribuição de insumos e materiais para as unidades. O kit
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básico é composto de 12 frascos de 500 ml de álcool gel, 10 litros de álcool líquido,
10 máscaras faciais tipo face-shield, 1 totem de álcool a 70%, 6 galões de 500 ml de
álcool a 70% em gel.

Agendada próxima reunião para o dia 14.09.2020, às 14h
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