Fortaleza, 23 de março de 2020.

ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UFC
23/03/2020
- Obter informações sobre risco dos diferentes serviços do Complexo Hospitalar em relação à exposição dos
internos ao COVID19.
- Fazer levantamento das demandas de internos dos serviços do Complexo Hospitalar através dos
coordenadores de cada serviço.
- Detalhar as propostas de cenários de prática de menor risco para eventual realocação dos internos: quais
lugares, onde, quantidade de internos necessários, tipo de atividade e competência necessária para
desenvolver, disponibilidade de treinamento e capacidade de supervisão. Responsabilidade: docentes,
preceptoria e direção da faculdade.
- Sobre os internos de outros hospitais que não mantêm atividades: eles serão realocados também para
serviços do Complexo Hospitalar e em cenários alternativos? A discutir.
- Realizar levantamento entre os internos quanto a situações impeditivas de continuar as atividades neste
momento.
- Discutir com coordenadores e gestores a manutenção ou não das atividades do internato
- Informe recebido do Hospital Universitário (EBSERH): retirada dos internos das linhas de frente de
atendimento, realocando a força de trabalho nas enfermarias e na evolução de prontuários de pacientes
internados.
- Encaminhar ofício de solicitação de compra de EPIs através da universidade, respeitando os trâmites legais
e prazos. Nesse meio tempo, ver possibilidade de utilização de EPIs com a colaboração do Complexo
Hospitalar.
- Aguardar resposta da Farmácia Escola (prometida para até amanhã) com relação ao aumento da produção
de álcool gel para a comunidade acadêmica e levantamento de insumos necessários à essa ampliação.
- Realizar levantamento da capacidade dos serviços de saúde para recebimento de internos que estejam
sem atividades (aqueles cujas atividades foram suspensas por conta de restrições dos próprios locais onde
atuavam).
- O Comitê recomenda suspensão das atividades didáticas não presenciais. Manutenção, no entanto, das
atividades remotas como meio de mobilização da comunidade acadêmica, entendendo que a Universidade
tem uma função social importante e não pode parar neste momento de crise. Cada Departamento
organizaria um conjunto de atividades não presenciais (cursos, prestação de serviços, extensão, etc.).
- Organização de atividades de Telemedicina e montagem de uma sala de situação virtual.
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