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ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO ANO DE 2020 1 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas, na sala virtual da plataforma Zoom, realizou-se 2 

a V Reunião Ordinária da Câmara do Departamento de Clínica Médica, presidida pela Chefe do Departamento, 3 

Profa. Valéria Maria Augusto. Presentes: Eliane Viana Mancuzo, Ênio Roberto Pietra Pedroso, Ricardo de 4 

Menezes Macedo, Silvana Spindola de Miranda, Gabriel Assis Lopes do Carmo, Marcus Vinicius Melo de 5 

Andrade, Beatriz Santana Soares Rocha, Silvana de Araújo Silva, Ana Lúcia Candido, os discentes Gabriel Rocha 6 

e Luís Henrique Dias Lima, e a Secretária Edileusa Esteves Lima. 1. Aprovação das atas: Foram colocadas em 7 

discussão e aprovadas as atas da IV Reunião Ordinária de 2020 e da II Reunião Extraordinária de 2020. 2. 8 

Aprovações Ad Referendum: Foram referendados os seguintes projetos de pesquisa sobre Covid-19: “Estudo 9 

prospectivo de pacientes dialíticos com diagnóstico de COVID-19”, de interesse do Prof. Gabriel Assis Lopes do 10 

Carmo; “Estudo prospectivo de respostas imunes agudas à infecção por SARS-COVI-2”, de interesse do Prof. 11 

Jorge Andrade Pinto; “Avaliação do perfil laboratorial, radiológico e sintomatológico de pacientes infectados com 12 

o novo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) em hospitais brasileiros”, de interesse da Profa Milena Marcolino. 3. 13 

Ordem do dia. 3.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: O projeto “Infecções em pacientes com 14 

lesões de pé diabético: avaliação do perfil microbiológico, perfil de resistência, eficácia do tratamento 15 

antimicrobiano, fatores de risco para amputação e mortalidade”, de interesse da Profa Helena Duani, teve parecer 16 

favorável e foi aprovado.  O projeto “Análises de custos associados à demência”, de interesse do Prof. Paulo 17 

Caramelli, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Avaliação da adesão ao tratamento da hipertensão 18 

arterial em pacientes do Município de Catas Altas - MG”, de interesse do Prof. Henrique Oswaldo da Gama Torres, 19 

teve parecer favorável e foi aprovado. 3.2 - Discussão sobre a retomada das atividades de ensino do CLM 20 

durante a pandemia: A Profa Valéria informou que os professores têm discutido a retomada das atividades de 21 

clínica médica e solicitou aos professores Gabriel Assis e Marcus Vinicius que apresentassem as propostas 22 

sugeridas para o ensino da Urgência e Emergência I e II neste contexto. O Prof. Gabriel disse que o assunto está 23 

sendo discutido com os campos de estágio, mas ainda não recebeu a resposta de todos. Alguns locais 24 

apresentaram restrições em relação à retomada das atividades, mas acredita ser possível uma negociação com 25 

algumas modificações como: redução do número de alunos e da carga horária prática e transferência da carga 26 

horaria teórica para mídias digitais. A Unimed e o Life Center, de acordo com o professor, estão aptos a receber 27 

os estudantes, desde que a UFMG disponibilize os EPIs. O Hospital das Clínicas (HC) tem condições de retomar 28 

as atividades apenas na enfermaria e com o número reduzido de alunos. O Prof. Marcus Vinicius disse que o 29 

Hospital João XXIII ainda não se posicionou sobre o retorno das atividades. Informou que é possível viabilizar o 30 

ensino de Urgências II no CTI do HC, mas é preciso aguardar a manifestação dos demais departamentos 31 

envolvidos na oferta da disciplina. A Profa Eliane propôs que fosse feita a tentativa de inserir mais alunos no HC, 32 

inclusive em plantões diurnos e noturnos, mas o Prof. Marcus Vinicius explicou que seria difícil disponibilizar 33 

locais de descanso para os alunos. Sugeriu que fossem feitos plantões de oito horas, finalizando até as 23 horas. 34 
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Disse ainda que o Hospital Risoleta disponibilizou um quarto de descanso e que, se o HC fizer o mesmo, seria 35 

viável inserir alunos no plantão noturno. A Profa Valéria ponderou que sair do plantão às 23 horas não é seguro 36 

para alunos e disse que não é possível disponibilizar espaço para acomodar os estudantes em plantões noturnos 37 

no Hospital João XXIII. Ressaltou ainda que a biossegurança deve ser garantida aos alunos, seja pelo campo de 38 

estágio ou pela UFMG. O estudante Gabriel informou que o Hospital Risoleta já se prontificou a receber os alunos, 39 

mas o João XXIII não se manifestou ainda. Informou que o Internato Rural propôs diminuir para 15 o número de 40 

cidades atendidas, aumentando o número de alunos em cada local, mas nada foi definido até o momento. Disse 41 

ainda que o NDE está avaliando as sugestões de equivalências de algumas atividades e extensão de atividades 42 

práticas para os alunos do último ano. O Prof. Enio disse que deve ser feita uma padronização de EPI para todos 43 

os campos de prática. A Profa Valeria solicitou à Profa Silvana Spindola que, juntamente com os estudantes 44 

Gabriel Rocha e Luís Henrique e os professores Gabriel Assis e Marcus Vinicius, definisse a proteção mais 45 

adequada para os alunos do CLM em todos os campos de prática. A partir dessa definição, será possível fazer 46 

um levantamento de custos e verificar se a universidade tem recursos financeiros para adquirir os equipamentos. 47 

A Profa Ana Lúcia ressaltou a necessidade de buscar um lugar de descanso no HC para propiciar o retorno das 48 

atividades. Como encaminhamento, a Profa Valéria sugeriu que um grupo de professores e alunos procurassem 49 

a direção do HC para discutir a viabilidade de um local de descanso para os alunos a fim de possibilitar a retomada 50 

das atividades. A Profa Eliane informou que todas as disciplinas estão se reunindo e discutindo a retomada das 51 

atividades do ponto de vista teórico. 3.3 – Anuência: Foi aprovada a criação do Grupo de Pesquisa COVID-19, 52 

de interesse dos professores Dirceu Bartolomeu Greco, Helen Duani, Julia Fonseca de Morais Caporali, Mateus 53 

Rodrigues Westin e Unaí Tupinambás. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que 54 

segue assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Valéria 55 

Maria augusto. Belo Horizonte, 10 de junho de 2020. 56 


