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AÇÕES RELACIONADAS À PREVENÇÃO E CONTROLE
AO SURTO DE CORONAVÍRUS REALIZADAS PELA

1- Quantos leitos os HUS estão disponibilizando para tratamento da
pandemia?
59 leitos de isolamento – 02 de estabilização – 10 UTIs

A UFOP não tem HU, mas trabalhou diretamente na organização do Hospital de
Campanha montado em Ouro Preto e continua trabalhando na gestão e
operação dele. Também mantém convênio com a Santa Casa loca para atuação
de médicos residentes formados na universidade.
O Hospital de Campanha tem 44 leitos de isolamento de enfermaria e dois de
estabilização (ventilação mecânica, mas sem tratamento de UTI). A Santa Casa,
por sua vez, tem15 leitos de isolamento e 10 de UTI, preparados para pacientes
com a Covid-19.
Em ambos os espaços atuam professores médicos, farmacêuticos e nutricionista
da UFOP, além de alunos em estágio e/ou voluntários.
2- Qual o número de pesquisas sobre Corona?
23 pesquisas mais 31 projetos disputando edital

Cerca de 23, a saber:
2.1 - Aplicação da Imunoinformática para a identificação de epítopos
conformacional de células B e desenho racional de vacinas multiepítopos contra
a COVID-19 - Prof. Dr. Alexandre Barbosa Reis, PhD.
2.2 - Perfil de subclasses de imunoglobulinas G e a participação de anticorpos
neutralizantes na história natural da COVID-19 - Prof. Dr. Alexandre Barbosa
Reis, PhD.
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2.3 - Infecções não documentadas de SARS-CoV-2 na cidade de Toledo, Minas
Gerais: uma avaliação sorológica - Prof. Dr. Alexandre Barbosa Reis, PhD.
2.4 - Epidemia cruzada: prospecção de dengue e outros arbovírus como
possíveis comorbidades em amostras de pacientes com suspeita de COVID-19
da região dos Inconfidentes - Minas Gerais

Prof. Dr. Cintia Lopes de Brito

Magalhães, PhD
2.5 - Testes diagnósticos para COVID-19 em internos e profissionais do Lar São
Vicente de Paulo, em Ouro Preto, Minas Gerais - Prof. Dr. Cláudia Martins
Carneiro, PhD.
2.6 - Logística relacionada ao manejo de profissionais de saúde frente a testes
diagnóstico para Covid-19 positivos/negativos - Prof. Dr. Cláudia Martins
Carneiro, PhD.
2.7 - Avaliação de biomarcadores da resposta imune sistêmica e sua correlação
com evolução clínica em pacientes infectados pelo COVID -19 Prof. Dr. Bruno
Mendes Roatt, PhD.
2.8 - Avaliação do burst oxidativo em leucócitos polimorfonucleares de pacientes
após infecção com coronavírus - Prof. Dra. Daniela Caldeira Costa, PhD.
2.9 - Possíveis benefícios clínicos decorrentes da modulação imunológica pelo
exercício físico: repercussões sobre a susceptibilidade, progressão

e

prognóstico da COVID-19 - Prof. Dra. Fernanda Cacilda dos Santos Silva, PhD.
2.10 - Implicações do perfil epidemiológico nos parâmetros respiratórios e de
ventilação mecânica em pacientes diagnosticados com COVID-19 na região dos
inconfidentes - MG - Profs. Frank Bezerra, PhD e Profs Dr. Rodrigo Cunha de
Menezes Alvim, PhD.
2.11 - Participação da Sinalização Purinérgica na tempestade de citocinas na
COVID-19 - Prof. Dr. Luiz Carlos Crocco Afonso, PhD.
2.12 - Identificação de biomarcadores na fibrogênese pulmonar da COVID-19 Profa. Dra. Paula Melo de Abreu Vieira, PhD.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

2.13 - Identificação de modificações pós-traducionais no genoma do SAR-COV2 e sua relação com taxa de mutação e replicação viral - Prof. Dr. Renata Guerra
de Sá Cota, PhD.
2.14 - Avaliação periférica de marcadores de ativação microglial em pacientes
imunizados ao COVID-19 e sua relação com função cognitiva: um estudo
longitudinal - Prof. Dr. Roberto Farina Almeida, PhD.
2.15 - COVID-19 e acometimento pulmonar: aspectos funcionais e tomográficos
no acompanhamento de pacientes após doença aguda pela infecção por SARSCoV-2 - Prof. Dr. George Luiz Lins Machado Coelho, PhD.
2.16 - Sobrepeso e obesidade como fatores de risco para o SARS-CoV-2:
implicações fisiopatológicas associadas ao corona vírus (COVID-19) na Região
dos Inconfidentes – MG

Prof. - Dr. Rodrigo Cunha de Menezes Alvim, PhD E

Deoclécio Chianca Jr., PhD
2.17 - Co-ocorrência de infecções por COVID-19 em populações sob pressão
infecciosa por arboviroses e outras doenças parasitárias tropicais: efeitos de
habitats urbanos e florestais sob distúrbio crônico, e riscos regionais de doenças
tropicais em zonas de pobreza - Prof. Dr. Sérvio Pontes Ribeiro, PhD.
2.18 - Oxímetro para monitoramento de pacientes com Covid-19 a distância
desenvolvido em parceria com a PUC-Rio. A ideia é que a nova tecnologia
funcione como um oxímetro convencional, mas com resultados compartilhados
com um servidor central e analisados por entidades de saúde competentes. O
oxímetro é um pequeno aparelho que possibilita a oximetria, um exame não
invasivo que aponta a taxa de oxigenação do sangue. Prof. Vicente José Peixoto
de Amorim do Departamento de Computação e Sistemas (Decsi) e um dos
coordenadores do Laboratório iMobilis, em João Monlevade.
2.19 - Projeto de pesquisa para melhorar a identificação de padrões causados
pela Covid-19 através de imagens de raio-x. A proposta é automatizar o processo
com um modelo de redes neurais em profundidade que consegue identificar um
padrão nas imagens de raio-X que permite detectar se um indivíduo está com a
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doença. O laboratório está desenvolvendo um aplicativo de celular para
embarcar o método, que poderá ser usado como ferramenta pelo médico,
auxiliando no diagnóstico da doença. Professor Eduardo Luz do Laboratório de
Computação de Sistemas Inteligentes (CSILab) do Departamento de
Computação da UFOP (Decom).
2.20

–

Projeto

Cuidaidoso

-

disponibiliza

gratuitamente

plataformas

computacionais para suporte e orientação da população durante a pandemia. O
projeto é voltado principalmente para os idosos e seus cuidadores, mas também
pode ser usado por qualquer pessoa interessada – Professores doutores Saul
Delabrida e Andrea Bianchi, ambos do Departamento de Ciências da
Computação (Decom), e Cláudia Carneiro, do Departamento de Análises
Clínicas (DEACL).
2.21 - Criação de equipamentos computacionais e de automação para apoio no
combate ao novo coronavírus - Projeto multidisciplinar para criação de
equipamentos computacionais e de automação para apoio no combate ao novo
coronavírus. A proposta é integrar a inteligência artificial, utilizando os recursos
técnicos somados aos métodos modernos de software, para propor medidas de
detecção do coronavirus: a) Capacete Inteligente com câmera térmica para
detecção de pessoas com sintomas de COVID-19 em ambientes públicos; b)
Sistema de monitoramento em tempo real de evolução dos sintomas em
pacientes em quarentena ou isolamento por suspeita de COVID-19 utilizando
sensores ligados ao corpo (temperatura, pulso, oxigenação); e c) Integração e
monitoramento da condição de saúde de profissionais da linha de frente do
combate à pandemia em exercício através da fusão de dados do capacete e
sensores ligados ao corpo.
2.22 - Perfil de expansão do COVID-19 em municípios do quadrilátero ferrífero Prof. Dr. Wendel Coura Vital, PhD (aguardando recursos).
2.23 – Estudo da subnotificação de Incidência de Covid no Brasil e em Minas
Gerais. Professores Américo Tristão Bernardes (UFOP) e Leonardo Ribeiro
(UFMG).
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Foram enviadas mais 31 propostas concorrendo ao Edital interno da UFOP, com
recursos do Poder Judiciário (Vara do Trabalho de Ouro Preto) para a realização
de 2 pesquisas voltadas ao desenvolvimento ou aperfeiçoamento de testes de
diagnóstico da COVID-19 bem como no desenvolvimento de fármacos/vacinas
para enfrentamento do Coronavírus e outras duas voltadas ao desenvolvimento
ou aperfeiçoamento de EPIs; aplicativos, robótica e inteligência artificial para
análise de dados; e outras ferramentas de combate à COVID-19.
3-Quais as ações de produção de álcool gel e sabonete líquido?
200 litros de sabonete líquido, mais 400 em produção

Produção de álcool em gel e solução sanitizante para as mão - esta atividade
está sendo realizada junto com a direção da EFAR e empresa júnior Formulare
e PET-Farmácia para a produção sanitizantes para ser utilizado no Centro de
Saúde da UFOP, UBS e UPA. Estamos aguardando a chegada de material para
início da produção.
Produção de sabonete líquido - Escola de Farmácia - Responsável: Orlando
David Henrique dos Santos. Ação: atividade está sendo realizada junto com a
direção da Escola de Farmácia para a produção de sabonete líquido para doação
à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a ser utilizado nas unidades de saúde, UBS
e UPA. Já foram produzidos 200 litros de sabonetes, programando a produção
de mais 400 litros.
4-

Quais as ações de produção de EPIs?

160 protetores faciais + 130 prendedores de máscara

A produção de protetores faciais para profissionais de saúde está ocorrendo nos
campi Ouro Preto e João Monlevade. A projeção de produção em Ouro Preto é
de um total de 130 máscaras e, em João Monlevade, mais 30 máscaras. O
material produzido é destinado ao Centro Avançado de Enfrentamento ao Covid19 (Hospital de Campanha); à Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto; ao
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Centro de Saúde da UFOP - localizado no campus Morro do Cruzeiro; à Unidade
Básica de Saúde (UBS) do bairro Bauxita; ao Laboratório Piloto de Análises
Clínicas - espaço de atividades de extensão, pesquisa e do estágio curricular no
décimo período do curso de Farmácia. Fruto de uma parceria da UFOP com a
Prefeitura Municipal de Ouro Preto; e ao Hospital Margarida, que atende a
população de João Monlevade e da região do Médio Piracicaba, por intermédio
do Sistema Único de Saúde, contando com um quadro multiprofissional.
4.1 Outros EPIs
Prendedores de máscaras: 130
Máscaras, tocas e jalecos: ação está sendo planejada
5- Quais as ações de testagem do Coronavírus?
200 testes/dia

A UFOP terá capacidade, a partir de meados de maio, para realizar diariamente
200 testes de detecção da Covid-19. De acordo com a responsável técnica pelo
Laboratório de Imunopatologia do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas
da UFOP (Nupeb). O laboratório possui o padrão de segurança biológica nível
NB2, o exigido pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) para credenciamento e
inclusão na RedeLab Covid-19, rede de laboratórios parceiros da Fundação que
vai dar suporte às demandas durante a pandemia.
6-

Quantas campanhas educativas foram feitas?

489 produtos entre campanhas impressas, audiovisuais e reportagens
educativas e científicas para site, rádio e tv e redes sociais

Campanhas impressas e para redes sociais: 05
Reportagens educativas e comunicação científica para site: 279
Campanhas para rádio: 55

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Reportagens educativas para rádio: 83
Campanhas para TV: 30
Boletins e reportagens educativas: 37
7- Quantas ações de solidariedade e extensão foram desenvolvidas junto à
comunidade?
27 ações

7.1 Programa de Rádio Viva Mais
Coordenadora: Eloisa Helena de Lima
Descrição: Produção de roteiros e gravação de podcasts sobre a prevenção da
COVID-19 em parceria com a Rádio UFOP.
Forma de acesso: http://www.radio.ufop.br/noticias/podcast-viva-mais
7.2 - Programa Mais Saúde
Coordenadora: Rosana Gonçalves Rodrigues das Dores
Descrição: O programa oferecerá atendimento online aos pacientes e fará a
divulgação de informações sobre doenças crônicas e COVID 19.
Forma de acesso: progmaissaude.ufop@gmail.com
7.3 - Acompanhamento da compra institucional da agricultura familiar na UFOP
e abertura de novos mercados
Coordenador: Maurício Leonard de Souza
Descrição: Comercialização online de produtos da agricultura familiar da região
durante o período de isolamento social.
Forma de acesso: www.ufop.br - 31- 9 9255 -0702
7.4 - Saberes e Sabores em Oficinas de Culinária
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Coordenadora: Sônia Maria de Figueiredo
Descrição: Elaboração de oficinas, em vídeo, para preparação de alimentos
nutritivos como forma de aumentar a imunidade das pessoas do grupo de risco,
com foco no bem-estar dos portadores de doenças crônicas da cidade de Ouro
Preto.
Forma de acesso: smfigue@ufop.edu.br - @saberes.saboresufop
7.5 - Atenção Nutricional na Síndrome Metabólica - NUTRISIM
Coordenadora: Júlia Cristina Cardoso Carraro
Descrição: Divulgação de informações nutricionais, tanto no que concerne à
Síndrome Metabólica, mas também no que se refere à pandemia no novo
Coronavírus.
Forma de acesso: julia.carraro@ufop.edu.br - @nutrisimufo
7.6 - Manipulação e Produção de Produtos de Higiene
Coordenadora: Eleonice Moreira Santos
Descrição: elaboração de um folder explicativo com o passo a passo da
produção, e/ou até mesmo um vídeo simples mostrando as etapas da produção.
Forma de acesso: eleonice.santos@ufop.edu.br - @dicasdeouroufop
7.7 - Farmácia de Ouro
Coordenadora: Renata Cristina Rezende Macedo do Nascimento
Descrição: elaboração de informes técnicos para promover a segurança do uso
de medicamentos e produtos para a saúde, inclusive as dúvidas relativas ao uso
de medicamentos no contexto da pandemia de Covid-19.
Forma de acesso: renata.nascimento@ufop.edu.br - @farmaciadeouro
7.8 - Investigo Eu: autoconhecimento através de Kundalini Yoga
Coordenadora: Livia Echternacht Andrade
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Descrição: o projeto se propõe a colaborar para a manutenção da saúde física e
emocional dos participantes por meio de aulas e atividades de Kundalini Yoga
online através de live no Instagram.
Forma de acesso: @kundaliniyoganaufop
7.9 - Aula de Felicidade
Coordenadora: Eleonice Santos
Descrição: o projeto disponibiliza nas redes sociais um conteúdo para ajudar
estudantes do ensino médio a driblar a pandemia e a superar a crise.
Forma de acesso: @comoeumesintoo
7.10 - Fios de Solidariedade - Banco de Perucas da UFOP
Coordenadora: Greiciana Pertence Reis
Descrição: melhorar a autoestima dos pacientes em por meio de ações que
promovam bem-estar. Atendimento, por e-mail, aos pacientes que receberam as
perucas.
Forma

de

acesso:

fiosdesolidariedade.ufop@gmail.com

-

@fiosdesolidareidadeufop fiosdesolidareidadeufop
7.11 - HAART – Humanização da Assistência através das Artes
Coordenadora: Kerlane Ferreira da Costa Gouveia
Descrição: projeto dedicado a complementação da assistência e do acolhimento
às crianças internadas ou institucionalizadas, proporcionando-lhes melhoria da
qualidade de vida.
Forma de acesso: kerlaneg@gmail.com @programamaissaude.ufop
7.12 - Centro de Direito do Consumidor – CDCon
Coordenador: Felipe Comarela
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Descrição: produção e divulgação de materiais educativos e informativos a
respeito de temas afetos aos direitos dos consumidores.
Forma de acesso: comarela@ufop.edu.br @consumidorufop
7.13 - Prevenção ao suicídio em ouro preto: um caminho possível à valorização
da vida
Coordenadora: Kerley dos Santos Alves
Descrição: Acolhimento e estímulo ao senso de comunidade nas redes sociais
como forma de proximidade solidária e prevenção ao suicídio.
Forma de acesso: kerleysantos@yahoo.com.br
7.14 - Ampliando Saberes em Saúde
Coordenadora: Nancy Scardua Binda
Descrição: produção de conteúdo nas mídias digitais, transmitindo informações
de artigos científicos acerca da pandemia de Covid-19 para a população em
geral.
Forma de acesso: @ass_ufop_projetoextensao
7.15 - DOPHAR: dose de informação para o uso racional de medicamentos e
educação em saúde
Coordenadora: Elza Conceição de Oliveira
Descrição: divulgação de vídeos informativos sobre uso racional de
medicamentos para manejar os sintomas, questões relacionadas à pesquisa de
medicamentos para o tratamento e prevenção (vacinas) , além de outras
informações que relacionem medicamentos com o vírus, com o controle da
doença Covid-19 e com os grupos mais vulneráveis.
Forma de acesso: @dopharufop
7.16 - Carro Biblioteca da UFOP
Coordenadora: Cristiane Maria da Silva
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Descrição: divulgação de canais contendo contação de história com foco na
leitura infantil, livros que compõem o acervo do carro e notícias sobre a leitura
durante a quarentena.
Forma de acesso: @carrobibliotecaufop
7.17 - NINFEIAS - Núcleo de INvestigações FEminIstAS
Coordenadora: Nina Caetano
Descrição: Pílulas Feministas, uma série de podcasts sobre violência doméstica,
abuso sexual e masculinidades tóxicas, sempre sob um viés de análise
interseccional e em linguagem bastante acessível.
Forma de acesso:
https://open.spotify.com/show/5NBF6tkAouVJGj6Bnf1jqf
https://soundcloud.com/ninfeias/sets/pilulas-feministaspodcast
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2GTfdImsL__Vts2aKdecztQXmC2dlJY
7.18- Sujeitos de suas histórias
Coordenadora: Karina Gomes Barbosa da Silva
Descrição: Coleta de testemunhos de crianças durante o período de isolamento
social.
Forma de acesso:
https://sujeitosdesuashistoriasblog.wordpress.com/2020/04/12/criancasnaquare
ntena/
http://www.sujeitosdesuashistorias.com/
7.19 - Vacina HPV: Conhecimento, aceitabilidade e adesão em Ouro Preto, MG
Coordenadora: Angélica Alves Lima
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Descrição do serviço: Divulgação de informações sobre Papilomavírus Humano
(HPV), câncer do colo do útero, vacina contra HPV e outras questões ligadas a
saúde da mulher, atuando na prevenção de doenças e na promoção da saúde.
Forma de acesso: projeto.hpvambarufop@gmail.com
@acao.hpvirus
7.20 Yoga para Mulheres no Climatério
Coordenadora: Angélica Alves Lima
Descrição do serviço: Transmissão de práticas de Shivam Yoga online para
mulheres de 40 a 65 anos, visando a melhoria da saúde física, mental e espiritual
das participantes.
Forma de acesso: facebook: Yoga para mulheres no climatério
7.21 Vigilância do acesso e das condições de saúde da população LGBT de Ouro
Preto

Coordenador: Alexandre Costa Val
Descrição do serviço: Intervir nas condições de saúde e de acesso da população
LGBT aos serviços assistenciais do SUS de Ouro Preto, promovendo ações de
educação em saúde de forma a tornar esse acesso mais inclusivo.
Forma de acesso: niscufop@gmail.com - @nisc.ufop - niscufop
7.22 HH Magazine: humanidades em rede - História pública democrática
Coordenador: Valdei Lopes de Aráujo
Descrição do serviço: Criação de portal de internet voltado para a difusão de
debates contemporâneos nos campos das humanidades, cultura e artes,
ajudando na conscientização da pandemia de Covid-19.
Forma de acesso: https://hhmagazine.com.br - @hh.magazine
7.23 Apoio à assistência para a epidemia de COVID-19 em Ouro Preto
Coordenador: Rodrigo Pastor Alves Pereira
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Descrição do serviço: Cooperação para elaboração do plano de enfrentamento
da COVID-19 no município de Ouro Preto; assistência à saúde no centro de
atenção à COVID-19 do município de Ouro Preto; pesquisas sociais, clínicas e
epidemiológicas sobre a COVID-19.
Forma de acesso: Hospital de Campanha e Sistema Municipal de Saúde - OP
7.24 – Moradores de repúblicas
Ação: coleta de alimentos
7.25 – Radar Viral
Coordenador: Rafael Alexandre
Descrição: plataforma colaborativa para com mostrar como estão os casos
suspeitos e confirmados de Covid-19 em cada município.
Forma de acesso: radarviral.com.br
7.26 – Curiá
Coordenadora: Luana Viana
Descrição: Episódios de rádio que abordam a questão da Covid-19 para
crianças, disponíveis em plataformas Spotfy e Mixcloudf
Forma de acesso: https://sujeitosdesuashistoriasblog.wordpress.com/curia/
7.27 – Pediatra UFOP
Coordenadora: Cibele Louzada
Descrição: Teleatendimento para crianças que não estão tendo consultas em
postos de saúde devido à pandemia.
Forma de acesso: @pediatria_ufop
8 - Quantas parcerias com o governo municipal?
8 parcerias
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8.1- Prefeitura de Ouro Preto
Hospital de campanha e Santa Casa; Vigilância epidemiológica; treinamento de
profissionais de saúde; campanhas educativas.
8.2 – João Monlevade e Mariana: produção de EPIs; campanhas educativas
9- Quantas parcerias com o governo estadual?
1 parceria

Credenciamento da UFOP para realizar exames de Covid-19 para a rede de
laboratórios da Fundação Ezequiel Dias.
10-

Se houver alguma ação expressiva que não se enquadra nas

questões acima informar:
Constituição do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus - A Universidade conta
com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, constituído por profissionais de
diferentes setores que podem contribuir com a maior qualidade e agilidade na
divulgação das informações e definição de estratégias de prevenção e combate
ao novo Coronavírus. É papel da equipe opinar sobre as ações institucionais que
visam o controle da propagação do vírus e os protocolos seguidos pela
comunidade acadêmica.

