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ENCAMINHAMENTOS – COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UFC 

25.03.2020 

 

1. Levantar dados de perfil de necessidade do HUWC e demais serviços de saúde 

até sexta-feira, 27 de março de 2020. 

 

2. Realizar diagnóstico dos cenários de prática e estratificação de risco, até sexta-

feira, 27 de março de 2020, seja no complexo HUWC/MEAC ou em outros serviços 

(HGCC, HGF, HIAS, IJF, HSJ). O Diagnóstico será coordenado pelos professores 

Mônica Façanha, Arnaldo Peixoto e demais Coordenadores do Internato. 

 

3. Avaliar, com celeridade, os espaços de prática na Saúde Comunitária sob a 

coordenação dos professores Alberto Novaes e Marco Túlio. 

 

4. Assegurar disponibilidade de EPIs para os internos, por pelo menos um mês, 

através de disponibilização pela FFOE e pelo Complexo Hospitalar da UFC. Há 

tramitação de compra de EPIs pela UFC em quantidade suficiente para 300 alunos 

por 6 meses, com margem de segurança  de 20%. 

  

5. Buscar viabilizar o gozo de participação dos interno no Programa do Ministério da 

Saúde, mediante análise da situação dos internos que já concluíram CM, SC e 

PED, sendo verificada a possibilidade de manter esses internos nos serviços de 

GO e CIR complementando sua atuação com atividades de combate ao COVID e 

a possibilidade de realização de atividades remotas, como tele atendimentos. 

 

6. Facilitar a realocação dos internos que estarão rodando CIR e GO (mas que não 

concluíram CM, SC e PED): para serviços de CM, SC e PED, de modo que esses 

alunos possam participar do Programa do Ministério da Saúde. 
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7. Elevar a discussão sobre as atividades EaD para discussão no Comitê Central da 

UFC. (CORETUR apresentou levantamento realizado, que mostra que a maioria 

dos alunos deseja a suspensão de atividades EaD. O S8 expressou desejo de 

continuar através do EaD;  

 

8. Estudar as formas de realocação de cargas horárias do Internato, sob a 

responsabilidade Colegiado do Curso de Medicina. 

 

9. Próxima reunião do Comitê da FAMED agendada para o dia 27 de março de 2020, 

às 10h, via webconferência. 

 


