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BREVE APRESENTAÇÃO 

 A Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem 

em sua história a participação ativa nos processos de desenvolvimento político, 

pedagógico e assistencial no Estado do Rio de Janeiro e em diversas regiões do país. Sua 

história traz a marca de ações partilhadas com os serviços de saúde do Estado e, 

especialmente, do Hospital Universitário Pedro Ernesto e da Policlínica Piquet Carneiro, 

formando uma só Enfermagem: a Enfermagem da UERJ. 

 O cenário epidemiológico e assistencial da atualidade nos convida a sedimentar 

ainda mais essas relações, já sólidas por essência e pela história. A real compreensão da 

missão da Enfermagem da UERJ tem possibilitado enxergar a pandemia de COVID-19 

no Estado como uma convocação para reunião de forças, saberes e práticas. Em tão pouco 

tempo entre a declaração de emergência de saúde pública pelo Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e o dia de hoje, a Enfermagem da UERJ produziu – e está produzindo, e ainda 

produzirá – um volume de ações de excelência que brevemente sumarizamos neste 

documento.  

Deste modo, embora este documento seja emitido pela Faculdade de Enfermagem, 

é fundamental informar que em todas ações a Enfermagem da UERJ está representada 

como grupo único e partícipe. Como forma de estruturar didaticamente estas ações, 

optou-se por subdividi-las em cinco eixos. São eles: 

1) Eixo: Posicionamento político frente a pandemia 

2) Eixo: Formação emergencial 

3) Eixo: Pesquisa 

4) Eixo: Integração com a comunidade interna e externa por meio das mídias sociais  

5) Eixo: Ensino e Atenção à Saúde 

Tendo em vista dinamicidade das ações produzidas, este documento será 

atualizado semanalmente, a fim de socializarmos as informação com os pares.  
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I. EIXO “POSICIONAMENTO POLÍTICO FRENTE À PANDEMIA” 

 

 
 

Desde o dia 13 de março de 2020, uma tarde de sexta-feira, o Conselho Departamental da 

Faculdade de Enfermagem vem desenvolvendo no mínimo uma reunião virtual e semanal 

para monitorar a conjuntura política e epidemiológica do Estado do Rio de Janeiro e do 

país. O intuito é que a (re)programação das práticas de gestão acompanhem a velocidade 

das mudanças no cenário conjuntural. Compreendendo que as ações devem ocorrer de 

modo participativo, o Conselho tem integrado o corpo deliberativo e as coordenações, 

abrindo para a participação da comunidade da Faculdade na medida do interesse e 

disponibilidade. O Conselho vem se manifestando por meio de notas orientadoras e 

pareceres, além de acumular o debate com vistas ao aprendizado futuro. 
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II. EIXO: FORMAÇÃO EMERGENCIAL 

(II.1) Curso de Enfrentamento à Covid-19 

 
 

Diante da suspensão das atividades acadêmicas na UERJ, consequente às medidas 

sanitárias necessárias para resguardar a saúde da coletividade frente à chegada da 

pandemia no Brasil, a Coordenação de Ensino de Graduação propôs o desenvolvimento 

de ações emergenciais de mediações pedagógicas virtuais para aproximar, de forma livre, 

autônoma e sem obrigatoriedade, educandos e docentes com a temática da Covid-19. 

Neste contexto, a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(ENF/UERJ) criou o “Curso de Enfrentamento à Covid-19”, com o intuito de constituir 

espaços dialógicos para o compartilhamento de saberes e experiências em um horizonte 

de qualificação das práticas assistenciais daqueles que estão nos serviços, mas também 

de oferecer um cuidado educativo e sensível diante da pandemia, direcionado para a 

disseminação de orientações comunitárias adequadas e para a promoção da saúde mental 

no contexto de isolamento social. 

Fruto de um trabalho coletivo de, aproximadamente, 50 docentes, este curso vem 

acontecendo no ambiente virtual de aprendizagem do Laboratório de Tecnologias de 
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Informação e Comunicação (LaTIC) da UERJ, utilizando-se de processos pedagógicos 

que acontecem por meio de mediações intencionadas para incentivar a exploração de 

saberes específicos sobre a Covid-19 e propiciar a troca de experiências, possibilitando a 

construção colaborativa de conhecimentos e a solidariedade sob uma perspectiva 

dialógica e problematizadora que favoreça a ação crítica e reflexiva do agir em saúde. 

Esta experiência teve início em 27 de março de 2020, envolvendo 63 graduandos do 

internato de enfermagem e 218 pós-graduandos dos programas de residência de 

enfermagem vinculados à ENF/UERJ, e, dentro de alguns dias, o curso será oferecido 

para 241 alunos do 1º ao 7º período da graduação. 

Sob a concepção pedagógica dos professores Dr Alex Mello e Juliana Prata, e com a 

coordenação de ambos e dos professores Dra. Magda Faria, Dra. Luana Almeida e Dra. 

Frances Valéria, o curso entra em sua segunda edição na próxima semana. 

 

(II.2) Videoaula sobre posição prona sob a parceria entre Faculdade de Enfermagem 

(UERJ), TeleSSaúde (UERJ), Coordenação da Residência em Fisioterapia (UERJ) 

e Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ). 

 
Sob a parceria entre Faculdade de Enfermagem (UERJ), especificamente com o 

Laboratório de Simulação e Tecnologias de Cuidado de Enfermagem, o TeleSSaúde 

(UERJ), a Coordenação da Residência em Fisioterapia (UERJ) e o Hospital Universitário 

Pedro Ernesto (UERJ), foram realizadas duas gravações com o objetivo de orientar 

profissionais de saúde do Estado do Rio de Janeiro sobre a posição preferencial de 

cuidado do paciente com COVID-19 em estado grave. O roteiro técnico da gravação e a 

estrutura pedagógica ficou por conta da equipe da Coordenação da Residência em 

Fisioterapia e da Equipe de Enfermagem do Centro de Terapia Intensiva do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto.   

O link de acesso, hospedado no portal do TeleSSaúde, está disponível para todos que 

assim desejarem frequentar esta aula. É importante lembrar que o TeleSSaúde da UERJ 
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também apresenta outros materiais de consulta sobre a COVID-19.  Sejam todos bem-

vindos! 

 

Link de acesso:  

https://www.youtube.com/watch?v=XV8j0E0dMNI&feature=youtu.be 

 

(II.3) Videoaulas sobre técnicas de cuidado aos pacientes com COVID-19 voltadas 

aos profissionais do Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ), Policlínica 

Piquet Carneiro (UERJ) e demais profissionais de Enfermagem do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 
Também em parceria com o TeleSSaúde da UERJ, a equipe do Laboratório de Simulação 

e Tecnologias de Cuidado de Enfermagem, sob a coordenação das professoras Dra Helena 

Ferraz (DEMC), Me. Patrícia Brito (DFEN) e Dra Vanessa Galdino (DEMC), iniciaram 

as gravações de um conjunto de videoaulas sobre procedimentos e técnicas voltadas ao 

cuidado de pessoas com COVID-19. Inicialmente, estão previstas as gravações sobre 1) 

higienização das mãos, 2) paramentação profissional, 3) coleta de amostras para 

realização de exames (swab nasal/oral, aspirado nasofaríngeo e amostra de secreção 

respiratória inferior), 4) higienização corporal, 5) administração de oxigenoterapia, 6) 

aspiração de vias aéreas e 7) reanimação cardiopulmonar. 

Os três primeiros vídeos já se encontram em edição e em breve estarão disponíveis na 

plataforma do TeleSSaúde da UERJ, no link:  

http://www.telessaude.uerj.br/teleeducacao/course/view.php?id=127 

https://www.youtube.com/watch?v=XV8j0E0dMNI&feature=youtu.be
http://www.telessaude.uerj.br/teleeducacao/course/view.php?id=127
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Outras videoaulas se encontram em estruturação em parceria com a SES-RJ e em breve 

serão socializadas pela equipe. 

 

 

(II.4) Treinamento in loco dos profissionais do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto e da Policlínica Piquet Carneiro 

 
 

O Hospital Universitário Pedro Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro vêm 

desenvolvendo um conjunto de treinamentos sobre paramentação e desparamentação para 

o cuidado de pessoas com COVID-19. No Hospital, a capacitação é conduzida pelo 

Serviço de Treinamento e Avaliação de Enfermagem (STAVE), sob a coordenação da 

Enf Renata Maciel, Enf Geruza Reis e equipe. Na Policlínica, as atividades são 

conduzidas pelas professoras Dra. Alessandra Nunes (DEMC), Dra. Patricia Ferracioli 

(DESP), além dos enfermeiros Dra Raila de Souza Santos e Dr Tarcísio Feijó da Silva, e 

dos Técnicos de Enfermagem Camila da Silva Dias e Davi Silva dos Santos. 

A Faculdade de Enfermagem vem apoiando o treinamento de cerca de 900 profissionais, 

ganhando a cada dia mais professores envolvidos neste processo. São eles: Adriana Reis 

(DEMI), Andrezza Serpa (DEMC), Bruna Barreto (DEMC), Carlos Sampaio (DEMC), 

Joana Iabrudi (DEMI), Joyce Arimateia (DFEN), Karla Bianca (DEMC), Luana Ameida 

(DEMC), Michelle Darezzo (DEMI), Priscila Bosco (DEMC), Priscila Thiengo (DEMC), 

Raphaela Nunes (DFEN), Ronilson Rocha (DFEN), Silvia Lins (DFEN), Vanessa 

Galdino (DEMC) e Vânia Coutinho (DEMC). 

 

 

(II.5) Treinamentos da Policlínica Piquet Carneiro para os profissionais de saúde do 

Rio de Janeiro 

A Policlínica Piquet Carneiro vêm desenvolvendo um conjunto de treinamentos 

sobre paramentação e desparamentação para o cuidado de pessoas com COVID-19, 

coordenado pela Dra. Patricia Ferracioli (DESP) e equipe de enfermagem do NIES, 

enfermeiros Dra Raila de Souza Santos e Dr Tarcísio Feijó da Silva e dos Técnicos de 

Enfermagem (Ms. Camilla da Silva Dias e Davi Silva dos Santos).  

Inicialmente o treinamento era apenas destinado para os profissionais de saúde da 

Comunidade Interna da UERJ, porém com o avançar da pandemia, os moldes do 

treinamento foi estabelecido a partir do roteiro inicial, um conteúdo programático e a 

ementa desse treinamento, a fim de garantir e permitir que outros profissionais se insiram 
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nesse contexto que hoje configura-se como referência para os profissionais de saúde no 

estado do Rio de Janeiro.  E uma oportunidade para os serviços que não estão conseguindo 

capacitar a sua equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O treinamento com profissionais de saúde se baseou nas seguintes temáticas: 

orientações gerais e prevenção ao COVID-19; orientações para profissionais da saúde de 

como prevenir contaminação por covid-19 na chegada em casa após o trabalho; 

recomendação de epi para assistência a pacientes, em instalações ambulatoriais, no 

contexto da pandemia de COVID-19; paramentação e desparamentação de EPI. 

E o treinamento para os profissionais, residentes e acadêmicos da UERJ: 

fluxograma de atendimento de COVID-19 na PPC; orientações gerais e prevenção ao 

COVID-19; orientações para profissionais da saúde de como prevenir contaminação por 

covid-19 na chegada em casa após o trabalho; Recomendação de epi para assistência a 

pacientes, em instalações ambulatoriais, no contexto da pandemia de COVID-19; 

Paramentação e desparamentação de EPI. 

Nessa semana os professores da Faculdade de Enfermagem foram capacitados 

pela Dra. Patricia Ferracioli (DESP) para ministrar os treinamentos sobre paramentação 

e desparamentação para o cuidado de pessoas com COVID-19 e na outra semana serão 

dimensionados para iniciar essa atuação e permitindo assim replicação para novos 

profissionais de saúde. 

Também elaboramos e implementamos um questionário on-line para a avaliação 

dos treinamentos através de QRcode. Até a presente data 293 profissionais de saúde 

realizaram o treinamento, dentre estes profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, residentes de enfermagem, 3 residentes de medicina, funcionários da 

limpeza, técnico de análises clínicas,  de radiologia, assistente social e fisioterapeutas), 

estudantes das áreas de medicina e de enfermagem (residentes de enfermagem, 

acadêmicos, internos e residentes de medicina) e voluntários médicos.  

E iniciamos o treinamento para sensibilizar a equipe de higiene e de limpeza sobre 

higienização das mãos, desinfecção de superfícies e paramentação de EPI. 
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(II.7) Visita técnica dos profissionais do Instituto Fernandes Figueiras às 

dependências da Policlínica Piquet Carneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As professoras Dra. Alessandra Nunes (Coordenadora do Departamento de Assistência e 

Ensino em Enfermagem da PPC/DEMC) e Dra. Mara Amantéa (DEMI) receberam a 

visita de representantes do Instituto Fernandes Figueira, coordenado pela Enf. Adriana 

Reis, Enf. Auxiliadora Assis e a fisioterapeuta Roberta Correia. Com a finalidade de 

apresentar o trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem da Policlínica Piquet 

Carneiro, os profissionais estão responsáveis por montar uma estrutura de testagem dos 

funcionários da Fiocruz e do Instituto Fernandes Figueira. 

 

 

(II.8) Treinamentos dos profissionais da Policlínica Piquet Carneiro em locais abertos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adequação das áreas de treinamento conforme as normas vigentes. Os treinamentos 

foram realocados numa área externa, atendendo as recomendações do Dessaúde em seu 
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relatório de visita. Uma outra área externa está sendo preparada para disponibilizarmos 

mais vagas para treinamentos. A partir dessa semana os treinamentos ganharam um 

reforço com a parceria da Faculdade de Enfermagem, através da atuação dos docentes 

Priscila Bosco(DEMC), Bruna Barreto (DEMC), Joana Iabrudi (DEMI), Michele 

Darezzo(DEMI) e Adriana Reis (DEMI). 

 

(II.9) Vídeos explicativos nas TV do CTI cardíaco e sensibilização por meio das redes 

sociais 

 
 

 

Realização de um vídeo sobre Paramentação e Deparamentação para acesso através do 

QR-CODE para os funcionários. Este vídeo também está sendo circulando na televisão 

do CTI cardíaco e os cartazes foram colocados no setor de COVID-19 com autorização e 

revisão do STAVE, bem como da tutoria do CTI CARDÍACO. O vídeo foi elaborado pela 

professora Andrezza Serpa Franco e pelas residentes do segundo ano Glaucia Calmom, 

Isabella Carolina e Cintia Macena. Além disso, como forma de sensibilizar os 

profissionais, foram também criadas Figurinhas para Whatsapp de paramentação de 

desparamentação para melhor vinculação através das mídias digitais  

 

(II.10) Treinamento em posição prona para profissionais em terapia intensiva 

cardiovascular do HUPE 

Foi realizado nos dias 24 de Março e 14 de Abril para aproximadamente 20 pessoas, 

treinamento de PRONA , com os residentes e a equipe de enfermagem do Centro de 

Tratamento de Terapia intensiva em Cirurgia Cardiovascular do HUPE-CTI 

CARDÍACO. Os funcionários receberam um convite para participar voluntariamente 

sobre a realização da PRONA EM PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE 

COVID-19.Trata-se de uma terapia recomendada para pacientes com insuficiência 

respiratória Aguda que não responderam ao tratamento convencional. Por tratar-se de 

uma manobra complexa que requer uma série de cuidados , para evitar desconexão de 

dispositivos, a realização do treinamento prático é essencial . Participaram 

fisioterapeutas, enfermeiros, residentes de enfermagem e técnicos de enfermagem e 

médico.  
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A atividade foi organizada em ações conjuntas com residentes do Programa de 

Enfermagem cardiovascular 2º ano e coordenada pela professora Dra Andrezza Serpa 

Franco (DEMC). Residentes envolvidas no desenvolvimento do material educativos: 

Cintia Macena Aguiar, Isabella Carolina M. Timóteo Dias e Glaucia Calmon Ribeiro. 

 

 

(II.11) Construção de documentos norteadores de fluxos e práticas pela 

Coordenação de Enfermagem, Serviço de Treinamento e Avaliação de Enfermagem 

e equipes dos núcleos específicos 

 

 
 

 

Na semana de 13 a 17 de abril a Coordenação de Enfermagem, o Serviço de Treinamento 

e Avaliação de Enfermagem e as equipes dos núcleos específicos divulgaram documentos 

norteadores e cartilhas orientadoras sobre fluxos e práticas internas do Hospital. São eles: 

fluxo admissão de pacientes, recomendações de cuidados no pós-morte, cartilha de alta 

hospitalar e cuidados domiciliares, limpeza e desinfecção de ambientes, recomendações 

para os pacientes internados, recomendações para a equipe de transporte, orientações 

sobre equipamentos de proteção individual, recomendações para acompanhantes, entre 

outros. 

 

(II.12) FORMAÇÃO SOLIDÁRIA E APOIO DE ALUNOS PARA ALUNOS 

No dia 23 de Abril de 2020, após uma conversa da coordenação de graduação com os 

alunos da turma do nono período da faculdade de Enfermagem da UERJ, a Representante 

de turma teve a ideia e criou um grupo fechado no Instagram. Um espaço fechado para 

que os alunos pudessem interagir, receber mensagens de esperança e incentivo durante 

esse período de quarentena. Neste grupo foi criado um grupo de estudos (Grupo de 

Estudos EnfUERJ20) onde a cada tema sugerido pelos alunos, um deles prepara um 

conteúdo e transmite através de live podendo ajudar aqueles que tem dificuldade de 

entender o conteúdo sozinhos, além de estudar e fixar a matéria também. Outra forma de 

estudo gerada dentro do grupo são quizes de perguntas teste onde os alunos podem avaliar 

seu conhecimento daquela live ou de outros conteúdos dados durante a graduação e que 

já foram perguntas de prova em Residências. 

 

Após uma semana da criação do grupo, os alunos se sentiram melhores em relação a 

interação da turma e gostaram muito do grupo de estudos e quizes. Gerou aprendizado e 

comunicação entre a turma. 
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III. EIXO: PESQUISA 

(III.1) Revisão de fluxos editoriais para a priorização na tramitação de manuscritos 

relacionados à COVID-19 e ao SARS-CoV-2 

 
A equipe editorial da Revista Enfermagem UERJ adequou os seus fluxos editoriais e suas 

rotinas de trabalho com vistas a dar celeridade na tramitação (peer review) dos 

manuscritos sobre as temáticas COVID-19 e SARS-CoV-2, respeitado o escopo do 

periódico. Em função de sua expertise científica, a Revista, classificada como Qualis A4 

no novo Qualis referência da CAPES, vem sendo bastante demandada internamente e 

externamente à Faculdade de Enfermagem. 

Para acompanhar a publicação dos manuscritos do periódico basta acessar o link: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj 

 

Para manter-se atualizado sobre as ações do periódico, acesse diretamente a página da 

revista ou a siga no instagram por meio do perfil @revistaenfermagemuerj 

 

(III.2) Publicação do artigo “Prevenção relacionada à exposição ocupacional do 

profissional de saúde no cenário de COVID-19” 

 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj
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O artigo, que conta com a participação de uma professora do DEM e do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da UERJ, também tem a inserção de duas mestrandas e um 

convidado externo. O manuscrito traz o debate sobre a proteção dos trabalhadores da 

saúde, aspecto cuja ampliação da discussão parece urgente na atualidade.  

O artigo pode ser acessado no link: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/49596/33146 

 

(III.3) Publicação do artigo “Epidemiologia, políticas públicas e pandemia de Covid-

19: o que esperar no Brasil? 

 
Com participação de cinco professores do Departamento de Enfermagem de Saúde 

Pública e de uma aluna de mestrado, todos inseridos no Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UERJ. O artigo, centralmente vinculado ao campo da Saúde Coletiva, 

trata de discussões epidemiológicas e da formulação de políticas públicas para o 

enfrentamento da pandemia de COVID-19. Os professores Ricardo Mattos, Mercedes 

Neto, Helena David e Sonia Acioli, em seus respectivos grupos de pesquisa, também vem 

desenvolvendo um conjunto de estudos que envolvem a temática COVID-19 – estudos 

de risco, espacialização de dados e análises políticas. 

O artigo pode ser acessado no link: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/49570/33134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/49596/33146
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/49570/33134
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(III.4) Publicação do artigo “Fake News no cenário da pandemia de COVID-19” 

 

 
De autoria de professores, alunos de graduação e pós-graduação stricto sensu da 

Faculdade de Enfermagem da UERJ conjuntamente a professores e alunos da pós-

graduação stricto sensu em Enfermagem da UNIRIO, o artigo teve como objetivo: 

discutir as Fake News no cenário brasileiro de COVID-19. O texto completo pode ser 

acessado no link: https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/72627 

 

(III.5) Projeto de Pesquisa “Repercussões da pandemia Covid-19 na subjetividade 

dos trabalhadores, na organização do trabalho em saúde e Enfermagem” 

A Profa Dra. Norma Valéria Dantas coordena o projeto de pesquisa “Repercussões da 

pandemia de Covid-19 na subjetividade dos trabalhadores, na organização do trabalho em 

saúde e Enfermagem”, tendo como objetivo apresentar reflexões sobre as repercussões 

causadas pela pandemia de Covid-19 na subjetividade e na saúde dos profissionais de 

Enfermagem inseridos nos serviços de saúde do Brasil. Dentre os objetos em análise neste 

projeto está o exercício da dupla jornada de trabalho no enfrentamento da Covid-19, 

aspecto que se acentua no momento atual. Pretende-se também realizar a implantação de 

um serviço de telemonitoramento para pessoas com sintomas e testados positivos para o 

Covid-19 a fim de monitorar a distância a evolução da doença, fornecer orientação e 

acolher os acometidos com a doença e suas famílias. 

 

(III.6) Produção técnica e reflexões no Blog das Revistas de Enfermagem 

https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/72627


15 
 

Atualização: 1º de maio de 2020 

 
Com o intuito de produzir debate sobre as recomendações aos profissionais de saúde no 

contexto da COVID-19, a Profa. Cristiane Gallasch (DEMC e Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da UERJ) também produziu texto para o Blog das Revistas 

de Enfermagem. O texto, intitulado “Recomendações de prevenção relacionada à 

exposição ocupacional do profissional de saúde atuante no cenário de COVID-19”, pode 

ser acessado pelo link: 

https://blog.revenf.org/2020/03/27/recomendacoes-de-prevencao-relacionada-a-

exposicao-ocupacional-do-profissional-de-saude-atuante-no-cenario-de-covid-19/ 

 

 

(III.7) “Ano internacional da/o enfermeira/o: dos 200 anos de Florence Nightingale 

à pandemia por COVID-19” 

A partir do convite público para submissão de artigos com o tema “A enfermagem e sua 

atuação no contexto de pandemia do novo Corona Vírus/COVID19”, a professora Dra 

Cintia Silva Fassarella submeteu um manuscrito no dia 09 de abril de 2020 em parceria 

com instituições no Brasil e Portugal, na Revista de Enfermagem do Centro Oeste 

Mineiro (RECOM). Intitulado "ANO INTERNACIONAL DA/O ENFERMEIRA/O: 

DOS 200 ANOS DE FLORENCE NIGHTINGALE À PANDEMIA POR COVID-19", 

conta com os seguintes autores: Olga Maria Pimenta Lopes Ribeiro (Escola Superior de 

Enfermagem do Porto), Cintia Silva Fassarella (Faculdade de Enfermagem da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Letícia de Lima Trindade (Universidade do 

Estado do Estado de Santa Catarina), Aline Affonso Luna (Escola de Enfermagem 

Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e João Miguel 

Almeida Ventura da Silva (Escola Superior de Enfermagem do Porto). 

Trata-se de um estudo teórico-reflexivo, com objetivo de refletir sobre o 200º aniversário 

do nascimento de Florence Nightingale e a pandemia por COVID-19, no Ano 

Internacional da(o) Enfermeira(o). O ano de 2020 ficará marcado na história da 

Humanidade, e certamente na história da Enfermagem. Neste ano comemora-se os 200 

anos de nascimento daquela que profissionalizou a Enfermagem no mundo, Florence 

Nightingale, e como tal, estava previsto uma série de atividades em muitos países para 

valorização da Enfermagem, com o desenvolvimento da campanha Nursing Now, apoiada 

pelo International Council of Nurses (ICN), associações de enfermagem e escolas em 

todo o mundo, além de autoridades e artistas, com a colaboração da World Health 

Organizations (WHO). 

https://blog.revenf.org/2020/03/27/recomendacoes-de-prevencao-relacionada-a-exposicao-ocupacional-do-profissional-de-saude-atuante-no-cenario-de-covid-19/
https://blog.revenf.org/2020/03/27/recomendacoes-de-prevencao-relacionada-a-exposicao-ocupacional-do-profissional-de-saude-atuante-no-cenario-de-covid-19/
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(III.8) Projeto ‘Potenciais de desgaste e fortalecimento dos trabalhadores de saúde 

atuantes nos cenários de atendimento à doença por coronavírus 2019 (COVID-19)” 

 
Foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), o projeto de 

pesquisa “potenciais de desgaste e fortalecimento dos trabalhadores de saúde atuantes nos 

cenários de atendimento à doença por coronavírus 2019 (COVID-19)”, coordenado pela 

Professora Cristiane Helena Gallasch e elaborado em parceria com os Professores Daniela 

Campos de Andrade Lourenção da Escola de Enfermagem da USP, João Silvestre Silva-

Junior da Universidade São Camilo de São Paulo, Magda Guimarães de Araújo Faria da 

Faculdade de Enfermagem da UERJ, Mirian Cristina dos Santos Almeida da 

Universidade Federal do Tocantins, Patrícia Campos Pavan Baptista da Escola de 

Enfermagem da USP, Renata Flavia Abreu da Silva da Escola de Enfermagem Alfredo 

Pinto da UNIRIO, Silmar Maria da Silva da Universidade Federal de Minas Gerais e 

Vivian Aline Mininel da Universidade Federal de São Carlos. A pesquisa será conduzida 

como um estudo longitudinal, incluindo profissionais de saúde de todo o território 

brasileiro, com o objetivo de analisar os potenciais de desgaste e fortalecimento de 

trabalhadores da área da saúde, decorrentes do enfrentamento da epidemia do novo 

coronavírus 2019. 

 

(III.9) Projeto “Repercussões das vulnerabilidades sociais em tempos pandemia de 

Covid-19”. 

Coordenado pelos professores Ricardo de Mattos Russo Rafael (DESP) e Mercedes Neto 

(DESP), membros do grupo de pesquisa Saberes e Práticas em Enfermagem e Saúde 

Coletiva, o projeto focaliza a investigação sobre o impacto da pandemia de Covid-19 em 

contextos de vulnerabilidades sociais. Centrado em um conjunto de estudos 

epidemiológicos, o projeto tem parcerias com a UNIRIO e Fundação Oswaldo Cruz, 

tendo as seguintes produções até o momento: dois artigos publicados, um em apreciação 

por pares e um em finalização. 

 

(III.10) Projeto “efeito do uso de fórmula com imonunutrientes na nutrição enteral 

de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo por COVID-19: 

Ensaio Clínico Duplo-Cego Randomizado” 

Participação do Prof. Dr. Antônio Maracos Tosoli (DEMC) no desenvolvimento da 

pesquisa “efeito do uso de fórmula com imonunutrientes na nutrição enteral de pacientes 
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com síndrome do desconforto respiratório agudo por COVID-19: Ensaio Clínico Duplo-

Cego Randomizado”, em parceria com o professor doutor Magno Conceição das Mercês, 

da Universidade do Estado da Bahia. 

 

(III.11) Projetos Religiosidade e Espiritualidade em tempos de COVID-19: 

implicações para a prevenção da infecção e o cuidado em saúde” e “O cuidado de 

enfermagem e suas representações sociais para acadêmicos e profissionais de 

enfermagem: autonomia profissional, processo de morte e morrer e espiritualidade 

e religiosidade em tempos de pandemia pelo COVID-19”. 

O Prof. Antonio Marcos Tosoli (DEMC/PPGENF) também tem se envolvido em outras 

atividades acadêmicas. Em processo de finalização de artigo acerca da espiritualidade e 

religiosidade de profissionais de saúde no contexto da COVID-19, em parceria com o 

professor doutor Sergio Donha Yarid, da Universidade do Sudoeste da Bahia, e o 

professor doutor Alexandre Ernesto Silva, da Universidade federal de São João Del Rey. 

Elaboração e submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa dos projetos “Religiosidade e 

Espiritualidade em tempos de COVID-19: implicações para a prevenção da infecção e o 

cuidado em saúde” e “O cuidado de enfermagem e suas representações sociais para 

acadêmicos e profissionais de enfermagem: autonomia profissional, processo de morte e 

morrer e espiritualidade e religiosidade em tempos de pandemia pelo COVID-19”. 

 

(II.12) Comissão da BVS Enfermería / BIREME 

 
 

Participação da Prof. Mercedes Neto (UERJ) na Comissão Editorial Enfermagem e 

Covid-19 da Rede BVS Enfermería, em composição com os professores  Francisco Lana 

(UFMG), Allana Corrêa (UFMG), Giselle Lima(UFMG), Meiriele Araújo (UFMG), 
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Maria Helena Marzialle (USP-RP), Luciana Kalinke (UFPR), além da BIREME 

representada por Joanita Barros, Sueli Suga, Laís Silva, Verônica Abdala. 

Participação da Prof. Mercedes Neto na Rede BVS Enfermería | BIREME, na comissão 

da construção da Vitrine do Conhecimento “Coronavírus e Enfermagem”. Além do Brasil 

representado pela UERJ, USP-RP, UFMG, UFPR, professores de universidade do Peru, 

Argentina, Chile, México, Uruguai, Colômbia e Equador. A Rede BVS Enfermería tem 

apoio da OPAS. 

 

(II.13) Reuniões de grupo de Pesquisa 

 

Dando continuidade ao investimento na produção do conhecimento científico o Polo 

UERJ do Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas e Cuidados em Saúde segue 

realizando pesquisas e encontrando-se semanalmente, sob a coordenação do professores 

Tiago Braga do Espírito Santo e da Professora Clarisse Terenzi Seixas. 
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IV. EIXO: INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA POR 

MEIO DAS MÍDIAS SOCIAIS 

(IV.1) Indicações de filmes e Cine Debates 

 

 
 

Com o objetivo de estimular o distanciamento físico social, mas reduzir o isolamento das 

pessoas, muitas atividades têm sido desenvolvidas por grupos de pesquisa e projetos de 

extensão da Faculdade. Uma das estratégias adotadas é a indicação semanal de filmes que 

produzam o debate entre os expectadores – alunos, profissionais, professores e a 

comunidade externa em geral. Citam-se dois projetos que tem desenvolvido esta ação há 

três semanas: o “Epidemiologia & Mídia” e o “Trama e Rede Viva”, coordenados pelos 

professores Dra Mercedes Neto e Dr Ricardo Mattos, respectivamente.  

As notícias dos projetos podem ser seguidas no instagram a partir dos perfis 

@epidemiologia.midia e @tramaeredeviva. O perfil da Faculdade de Enfermagem 

(@facenf_uerj) está mantendo as notícias dos projetos sempre atualizadas, sendo outro 

canal para acessar as atividades e recomendações.  

 

(IV.2) Integração por live nas mídias sociais 
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Os participantes dos projetos de extensão também têm reinventado formas de interagir. 

Sem pretensões de denominar tais práticas como ações extensionistas formais, buscam-

se ferramentas para interagir com a comunidade interna e externa, produzindo debates 

sobre o contexto atual, a importância da Universidade pública e sobre as diversas formas 

de participação no controle da pandemia. Citam-se dois projetos que desenvolvido 

atividades neste sentido: o Epidemiologia e Mídia e a Liga de Saúde Mental, coordenadas, 

respectivamente, pelos professores Dra Mercedes Neto (DESP e Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da UERJ) e Dr Tiago Braga (DEMC e Observatório de 

Políticas da Faculdade). Coincidentemente, os dois projetos programaram atividades para 

as noites de terça-feira, iniciando em 7 de abril de 2020 e durando até o fim do mês de 

abril. 

As notícias dos projetos podem ser seguidas no instagram a partir dos perfis 

@epidemiologia.midia e @liasmeuerj. O perfil da Faculdade de Enfermagem 

(@facenf_uerj) está mantendo as notícias dos projetos sempre atualizadas, sendo outro 

canal para acessar as atividades e recomendações.  

 

(IV.3) Campanhas de sensibilização e divulgação de notícias para a comunidade 

pela Liga de Enfermagem Obstétrica 

 

 
Por meio de manifestações públicas nas redes sociais Ligas e Projetos de Extensão 

Universitária vem desenvolvendo ações de sensibilização e divulgação de notícias 

baseadas na Ciência. Exemplo desta ação é o que vem sendo desenvolvido pela Liga de 

Enfermagem Obstétrica (LiEnfO). Além de aderir e difundir a campanha #fiqueemcasa, 

a LiEnfO vem divulgando notificas de interesse aos cuidados com gestantes, puérperas e 

nutrizes. Para melhores informações, siga a @lienfouerj. O perfil da Faculdade de 

Enfermagem (@facenf_uerj) está mantendo as notícias dos projetos sempre atualizadas, 

sendo outro canal para acessar as atividades e recomendações.  
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(IV.4) Participação ativa da Liga Acadêmica de Trauma e Emergência em 

Enfermagem 

 
 

Neste período de enfrentamento ao COVID-19, a Liga Acadêmica de Trauma e 

Emergência de Enfermagem (LATREEnf) da UERJ, vem utilizando suas mídias sociais 

para orientar a população e a comunidade uerjiana, com dicas de cuidados diários e ações 

preventivas contra a disseminação do Coronavírus. As atividades têm se pautado a partir 

da confecção de materiais educativos elaborados com base em evidência científica, além 

da divulgação de orientações oficiais do Ministério da Saúde. Entre as atividades 

desenvolvidas, destacamos o material elaborado para higienização adequada das mãos, 

precaução com objetos pessoais e cuidados domiciliares com indivíduos suspeitos ou 

infectados, além do apoio a campanha #FIQUEEMCASA. A LATREEnf é coordenada 

pelas professoras Dra Danielle de Mendonça Henrique, Dra Andrezza Serpa Franco e Dra 

Flávia Giron Camerini. Para melhores informações, siga a @latreenf. O perfil da 

Faculdade de Enfermagem (@facenf_uerj) está mantendo as notícias dos projetos sempre 

atualizadas, sendo outro canal para acessar as atividades e recomendações.  
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(IV. 5) Projeto “Abebê-Cuidando e Promovendo a Saúde das Mulheres de Axé” 

também entra na roda para prevenir a COVID-19 

 
 

 

Visando um diálogo direito com as mulheres de Axé, o projeto “Abebê-Cuidando e 

Promovendo a Saúde das Mulheres de Axé”, coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Mouta, 

elaborou um vídeo orientador que pode ser conferido no facebook: 

https://www.facebook.com/projetoabebe/videos/957009518034961/. Siga o grupo do 

projeto para melhores informações. O perfil da Faculdade de Enfermagem 

(@facenf_uerj) também está mantendo as notícias dos projetos sempre atualizadas, sendo 

outro canal para acessar as atividades e recomendações. 

 

(IV.6) Apresentação de técnicas de práticas integrativas e complementares 

 

 
 

https://www.facebook.com/projetoabebe/videos/957009518034961/
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O Programa de Extensão: Oficina de Saberes e Práticas Criativas de Saúde, o 

PROCRIAR, iniciará a partir da próxima quarta-feira um conjunto de atividades voltadas 

a apresentação de Práticas Integrativas e Complementares. Na primeira sessão será 

apresentada a “Meditação Bondade Amorosa”. Dentre outros objetivos, a atividade visa 

promover a saúde mental e o bem-estar da comunidade interna e externa a UERJ neste 

momento de distanciamento social. Para melhores informações siga o @procriar no 

instagram. O perfil da Faculdade de Enfermagem (@facenf_uerj) está mantendo as 

notícias dos projetos sempre atualizadas, sendo outro canal para acessar as atividades e 

recomendações. 

 

 

(IV.7) Produção de vídeos orientadores para a população 

 

 
 

 

A experiência de orientação por meio de vídeos e animações também tem sido uma ação 

desenvolvida por alguns grupos da Faculdade de Enfermagem. Exemplo deste tipo de 

atividade foi o vídeo desenvolvido pelo Projeto de Extensão Segurança do Paciente: 

gerenciamento de risco e prevenção de eventos adversos”. A produção do vídeo foi 

coordenada pelas professoras Luana Almeida (DEMC) e Ana Cascardo (DEMC), e os 

crédito também se estendem às alunas Gabriele Malta e Beatriz Albuquerque. Siga o 

projeto de extensão no instagram (@sepageruerj). O perfil da Faculdade de Enfermagem 

(@facenf_uerj) está mantendo as notícias dos projetos sempre atualizadas, sendo outro 

canal para acessar as atividades e recomendações. 

 

(IV.8) A faculdade também está na mídia 
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A Profa. Dra. Tatiana Eleutério (DESP), como epidemiologista, deu entrevista para o 

Jornal O Globo falando sobre a polêmica do rodízio por gênero adotado em alguns países. 

Na entrevista a professora explica os motivos que levaram essas regiões a adotar as 

medidas e explica as diferenças nas estratégias brasileiras. É possível acessar a entrevista 

completa no link: https://oglobo.globo.com/celina/coronavirus-paises-determinam-

rodizio-por-genero-para-sair-de-casa-mas-sera-que-essa-uma-boa-estrategia-24368914 

 

(IV.9) Mais vídeos orientadores para a população pelo Projeto Epidemiologia & 

Mídia 

 
O Projeto Epidemiologia & Mídia, além das lives e indicações de filmes, também vem 

confeccionando vídeos orientadores à população. Até o momento são três vídeos 

circulando nas redes: 1) Higienização das mãos (https://youtu.be/Hlj3zKsxRBc), 2) 

vacinação contra Gripe (https://youtu.be/QAxYjd1HInE) e 3) O que é o Coronavírus 

(https://youtu.be/LMN2a0I2fAs). Confira as atualizações na página do projeto: 

@epidemiologia.midia 

 

(IV.10) Participação de professoras da Faculdade de Enfermagem em live da 

ASDUERJ 

 

O debate “A luta pela vida! Defesa do SUS em tempos de pandemia” promovido pela 

atividade ASDUERJ na Quarentena, conta na segunda-feira, dia 20/4, com a participação 

das professoras Dra. Alessandra Nunes (DEMC e PPC) e Dra. Amanda Xavier (DESP), 

além dos professores Otávio Leão (FFP) e Daniele Brandt (FSS), todos da UERJ. 

https://oglobo.globo.com/celina/coronavirus-paises-determinam-rodizio-por-genero-para-sair-de-casa-mas-sera-que-essa-uma-boa-estrategia-24368914
https://oglobo.globo.com/celina/coronavirus-paises-determinam-rodizio-por-genero-para-sair-de-casa-mas-sera-que-essa-uma-boa-estrategia-24368914
https://youtu.be/Hlj3zKsxRBc
https://youtu.be/QAxYjd1HInE
https://youtu.be/LMN2a0I2fAs
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(IV.12) Participação na construção da nota “Educação Popular em tempos de 

pandemia: todas as certezas são provisórias” 

 

 
 

Foto: 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas na Saúde da ABRASCO, 

João Pessoa, em setembro de 2019.  

 

As professoras Helena David (DESP) e Sonia Acioli (DESP) participou da construção da 

nota “Educação Popular em tempos de pandemia: todas as certezas são provisórias”. 
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Disponível em: http://www.anped.org.br/news/educacao-popular-em-tempos-de-

pandemia-todas-certezas-sao-provisorias-gt-06 

  

 

(IV.14) Roda de conversa com mediação tecnológica 

 
 

O projeto de extensão "Práticas educativas e formação Profissional: articulação ensino-

serviço" realizou uma roda de conversa do Grupo Maternando no dia 21/04/2020, às 16hs, 

através do zoom. O tema foi "Ser mulher, ser mãe: nascimento e renascimento no contexto 

da COVID-19". Sob a coordenação da Profa. Edymara Medina o grupo contou com a 

participação de gestantes, puérperas, alunas de graduação, residência e da bolsista 

Fernanda. 

 

(IV.15) Participação na construção do Seminário “Desafios da APS no SUS no 

enfrentamento da COVID-19” 

 
 

A Profa. Dra. Sonia Acioli (DESP), na condição de membro do comitê executivo da Rede 

de Pesquisa em APS da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), participou 

da organização do Seminário “Desafios da APS no SUS no enfrentamento da COVID-

19”.  

A atividade pode ser revista no link: https://www.youtube.com/watch?v=EcfJXwZdAsI 

 

http://www.anped.org.br/news/educacao-popular-em-tempos-de-pandemia-todas-certezas-sao-provisorias-gt-06
http://www.anped.org.br/news/educacao-popular-em-tempos-de-pandemia-todas-certezas-sao-provisorias-gt-06
https://www.youtube.com/watch?v=EcfJXwZdAsI
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(IV.16) Construção de redes de cuidado em saúde mental a partir do Plantão de 

Escuta e Acolhimento 

 

 
 

Compreendendo a urgência do momento e atendendo as demandas de cuidado 

encaminhadas pelas coordenações do Ensino de Graduação, da Residência e do 

Departamento de Enfermagem da PPC, ativou uma nova forma acolher os nossos alunos. 

O fluxo de cuidado fluxo necessariamente deverá passar primeiro pelas coordenações 

onde os estudantes estão vinculados, sendo o primeiro canal do estudante que necessita 

deste atendimento. São professores envolvidos: Alexandre Vicente, Celia Kestenberg, 

Edna Gurgel, Elias Barbosa, Janaína Menguel e Olivia Guerra. 

 

(IV.17) Semana Brasileira de Enfermagem 

 

 
 

O Conselho Departamental da Faculdade, em reunião no dia 16 de abril, decidiu por 

unanimidade reativar o canal. Ele estava parado há 6 anos e o Conselho compreendeu que 
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pode também ser através deste canal que ampliaremos o contato com a comunidade 

externa. Em poucos minutos, ainda internamente, saímos de 18 inscritos para 25. Com a 

decisão de divulgar nas redes, iniciou-se uma corrente do bem que levou em pouco mais 

de 24 horas o canal a ter mais de 1000 inscritos. A partir de agora poderemos fazer 

transmissões ao vivo. Acesse o canal pelo endereço: www.youtube.com/facenfuerj 

Tendo a ferramenta necessária para transmissão, o Conselho Departamental iniciou um 

conjunto de reuniões para a construção das atividades comemorativas da Semana 

Brasileira de Enfermagem, que, seguindo o tema nacional, terá título: Qualidade em 

Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS: de Florence Ninghtingale à pandemia de Covid-

19. A Semana em nossa Universidade será realizada em três dias: 13, 14 e 15 de maio; 

com participação da Enfermagem da UERJ (Faculdade, HUPE e PPC) e de convidados 

nacionais e internacionais.  

Até o momento duas comissões de trabalho foram montadas. São elas: comissão científica 

e comissão técnica. A comissão científica está composta por Prof. Luiza Mara Correia, 

Prof. Ricardo Mattos, Prof. Alessandra Nunes (PPC), Enfa Antonia Cilindro (HUPE), 

Acd. Beatriz Jesus (CAENF), Cristiane Amorim (DFEN), Joana Iabrudi (DEMI), 

Mercedes Neto (DESP) e Sergio Marques (PPGENF). A comissão técnica é compota pela 

Profa. Cristiane Gallasch (REUERJ), Prof. Felipe Kaezer (DFEN), Profa Frances Valéria 

(NEXT), Profa Juliana Prata (CEG), Profa Magda Farias (DESP) e Acd. Maria Eduarda 

(CAENF) 

 

 

 

 

  

 

 

  

http://www.youtube.com/facenfuerj
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V. EIXO: ENSINO E ATENÇÃO À SAÚDE 

(V.1) Campanha de vacinação na PPC 

 
 

No dia 28 de março de 2020, a Profa. Dra. Fabiana Koopmans (DESP), representando o 

Projeto de Extensão Vacinando a Comunidade, prestou apoio aos profissionais do 

Departamento de Enfermagem da Policlínica Piquet Carneiro vacinando cerca de 400 

doses da vacina contra influenzae nos profissionais de saúde que lá atuam. A vacinação 

faz parte de uma das medidas para a redução dos sintomáticos respiratórios neste período 

de pandemia de COVID-19. 

 

(V.2) Campanha de vacinação no HUPE 

 
 

Nos dias 8 e 9 de abril de 2020 professores, residentes e enfermeiros participaram da 

campanha de vacinação dos profissionais de saúde do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto. Sob a parceria entre a Faculdade de Enfermagem, o Serviço de Treinamento e 

Avaliação de Enfermagem do Hospital e do DESSAUDE da UERJ, a campanha vacinou 

cerca de 670 pessoas. Participaram da atividade os professores Adriana Reis (DEMI), 
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Davi Depret (DESP), Fabiana Koopmans (DESP) e Janaína Mengal (DEMC), além da 

Coordenadora do STAVE, a Enfa. Renata Maciel. 

 

(V.3) Atuação de professores e residentes de Enfermagem no Hospital Universitário 

Pedro Ernesto e na Policlínica Piquet Carneiro 

 

 
 

Com cerca de 140 Residentes em Enfermagem, a Faculdade de Enfermagem e seus 

professores vem atuando diretamente no enfrentamento da pandemia de COVID-19, 

sobretudo nos cuidados aos pacientes graves internados no Hospital Universitário Pedro 

Ernesto. São doze programas em atuação direta no hospital: Cardiovascular, Centro 

Cirúrgico, Cirúrgica, Enfermagem Clínica, Enfermagem do Trabalho, Nefrologia, 

Psiquiatria e Saúde Mental, Terapia Intensiva, Neonatologia, Pediatria e Saúde do 

Adolescente. 

 

 

(V.4) Atuação de professores e residentes de Enfermagem na Policlínica Piquet 

Carneiro 
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Os residentes de Enfermagem dos programas de clínica médica, NESA e de clínica 

cirúrgica também têm atuado diretamente na Policlínica Piquet Carneiro, onde 

desenvolvem atividades de apoio à triagem de pacientes suspeitos de COVID-19, bem 

como realizam atividades de supervisão e educação permanente. Além disso, os 

residentes têm atuado diretamente em atendimento nos serviços essenciais da Policlínica, 

têm contribuído na multiplicação das capacitações para atenção às pessoas com COVID-

19, além de outras atividades fundamentais ao processo de trabalho da unidade. Além da 

participação na readequação dos fluxos de atendimento, elaboração dos POPs, também 

iniciaram o atendimento na triagem dos usuários suspeitos de COVID-19.  

 

(V.5) Atuação de professores e residentes de Enfermagem em Saúde da Família 

 

 
 

Sob a coordenação pedagógica das professoras Dra. Maria Therezinha Nóbrega (DESP; 

Coordenadora), Me. Paula Brandão (DESP; Coordenadora adjunta), Me. Alex Melo 

(DESP) e Me. Amanda Xavier (DESP), são 44 residentes de Enfermagem em Saúde da 

Família atuando nove unidades de saúde. Todos sob o convênio entre a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, atuando 

diretamente com ações de prevenção, detecção precoce e cuidado às pessoas com suspeita 

e confirmação de COVID-19, dentre outras situações. 

 

 

(V.6) Atuação de professores e residentes de Enfermagem Obstétrica 
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A Faculdade de Enfermagem, por meio de seu Programa de Residência em Enfermagem 

Obstétrica, vem contribuindo com cuidados às mulheres e suas famílias no contexto do 

enfrentamento à Covid-19 no Rio de Janeiro. Com bolsas financiadas pela UERJ, 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e Ministério da Saúde (PRONAENF), 

nossas 44 residentes estão nos diferentes nível de atenção à saúde: Clínica da Família 

Rodolpho Rocco; Casa de Parto David Capistrano Filho; Hospital Maternidade Fernando 

Magalhães; Maternidade Carmela Dutra; Maternidade Herculano Pinheiro; Maternidade 

Leila Diniz; Maternidade Alexander Fleming; Núcleo Perinatal do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto da UERJ; Hospital Estadual Rocha Faria e Vigilância em Saúde da 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

 

(V.7) Coordenação do Departamento de Assistência e Ensino em Enfermagem e 

Coordenação do Núcleo de Integração Ensino e Serviço da Policlínica Piquet 

Carneiro 

As professoras Dra Alessandra Nunes (DEMC) e Dra Patricia Ferracioli (DESP), 

respectivamente, coordenadoras do Departamento de Assistência e Ensino em 

Enfermagem e do Núcleo de Integração Ensino e Serviço da Policlínica Piquet Carneiro 

atuam desde o início desta pandemia com o intuito de capacitar e construir fluxos que vão 

da triagem à assistência das pessoas com COVID-19 na unidade. Cerca de 2000 pessoas 

com suspeita da doença já passaram pela Policlínica em atendimentos, todas sendo 

cuidadas pelas mãos de uma equipe de Enfermagem que até o momento não registra casos 

da doença. Cabe ressaltar que até março, onde o planejamento da atenção às pessoas com 

COVID-19 começou a ser desenhado no Departamento, os professores Ronilson Rocha 
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(DFEN) e Mara Amantéia (DEMI) estiveram presentes nesta equipe, contribuindo 

diretamente para algumas das ações hoje desenvolvidas. Melhores informações sobre a 

unidade podem ser obtidas seguindo o perfil @policlinicapiquetcarneiro.  

 

(V.8) Readequação do espaço de atendimento para os profissionais da saúde e 

usuários da PPC 

 

 
 

Em parceria direta com a Direção da Policlínica Piquet Carneiro, a equipe de Enfermagem 

também realizou readequação da área de atendimento e de coleta de exames para testagem, 

iniciando a coleta de testes rápidos para aqueles com presença de sintomas por mais de 10 

dias. Para isso, foi necessário organização das salas de atendimento com a provisão dos 

recursos materiais, pintura das paredes, ampliação dos espaços para atender as demandas do 

fluxo de pacientes, atendendo as normas vigentes. 

 

(V.9) Divulgação periódica dos critérios de qualidade de atendimento na Policlínica 

Piquet Carneiro 

Cabe destacar que foi ampliado o atendimento para toda rede e foram mais de 1000 

atendimentos na última semana (13 a 17 de abril). Os atendimentos estão acontecendo 

através do agendamento online para toda rede estadual de saúde e para todos os 

profissionais da UERJ que estão atuando diretamente nas ações do COVID-19. 

Diariamente nossas equipes recebem um número cada vez maior de profissionais de saúde 

com sintomas suspeitos de contaminação por COVID-19. 
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(V.10) Comitê de Assessoramento 

Tendo assento no Comitê de Assessoramento para o enfrentamento de COVID-19 na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a coordenação do Prof. Dr. Mario 

Carneiro, Vice-Reitor, a Faculdade de Enfermagem tem participado das discussões e 

desenhos internos por meio da Profa. Dra. Mercedes Neto (DESP) 

 

(V.11) Fluxos e protocolos 

A Faculdade de Enfermagem, em parceria direta com o Hospital Universitário Pedro 

Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro, também tem contribuído para a construção de 

fluxos e Procedimentos Operacionais Padrão, além de desenvolvimento de estudos sobre 

instrumentos para dimensionamento de pessoal de enfermagem, como é o caso da 

participação do Prof. Cristiano Bertolossi e do Prof. Antonio Marinho. 

 

(V.12) Construção de nota técnica 

Considerando a urgência da produção de documentos que propusesse a segurança de 

estudantes da Residência em enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Material e 

Esterilização do Hospital Universitário Pedro Ernesto frente ao enfrentamento do 

COVID19 em 2020 foi produzida uma NOTA TÉCNICA de referência para justificativa 

do uso racional da máscara N95 para os profissionais e residentes na promoção de boas 

práticas em CME. Professor Ricardo de Oliveira Meneses FENF DEMC 
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(V.13) Produção de materiais de proteção individual 

 

 
 

Com o desabastecimento de itens de proteção individual em março de 2020 nos setores 

do CC e CME, juntamos esforços para produzir materiais similares as máscaras e 

protetores faciais com base no CDC e demais construtos científicos. A ideia servirá como 

estratégia de ruptura mundial de fornecimento de insumos para enfrentamento do Covid-

19 que pode ser adotada facilmente no âmbito das construções domésticas. Professores 

Lisandra Risi e Ricardo Meneses - FENF-DEMC. 

 

(V.13) Integração com o CAPS/UERJ 

Assegurando a parceria estabelecida entre a Faculdade de Enfermagem e o Centro de 

Atenção Psicossocial II UERJ (CAPS UERJ), o Prof. Tiago Braga do Espírito Santo segue 

compondo o grupo do colegiado de gestão do serviço, na função de coordenador 

acadêmico, e integrando a equipe do dispositivo na manutenção dos espaços de discussão 

e problematização dos fluxos de trabalho e dos acompanhamentos dos casos de saúde 

mental. A Faculdade tem contribuído na participação semanal das Reuniões Gerais do 

CAPS, bem como nas Reuniões de Preceptoria dos residentes dos Programas de 

Enfermagem Psiquiátrica e em Saúde Mental do HUPE e do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental da UERJ. 

 

(V.13) Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde 

Interprofissionalidades 

A faculdade de Enfermagem da UERJ segue compondo coletivo que vem desenvolvendo 

o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde 

Interprofissionalidades), como compromisso do edital aberto pelo Ministério da Saúde. 

O Grupo Tutorial Transtorno Mental Grave, sob coordenação do professor Tiago Braga 

do Espírito Santo, reúne-se semanalmente a fim de readaptar o cronograma estabelecido 

previamente e implementar ações relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 em duas 

Clínicas da Família do território da Área Programática 2.2. 

 


