
 

Atividades Realizadas durante a Pandemia – Departamentos 

Medicina/UFJF 

 

Departamento de Fisiologia (Juntamente com a FAMED/UFJF) Atividades relacionadas 

com COVID-19:  

Prof. Rodrigo Hohl Trabalho presencial no Laborátorio CEMIC/ICB no diagnóstico de COVID-19 

para pacientes e profissionais da saúde de Juiz de Fora e macrorregião. 

 Prof. Akinori Cardoso Nagato Orientação de IC de discente da FAMED Efeitos do exercício 

aeróbico sobre o fenótipo de células t na inflamação aguda das vias aéreas induzidas por 

ovalbumina. 

Departamento  de  Anatomia: 

Projetos de Extensão: 

 1. SEMPRE VIVO - DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CORPOS PARA ENSINO E PESQUISA 7 discentes 

da Medicina 4 docentes: Alice Belleigoli Rezende, André Gustavo Fernandes de Oliveira, José 

Otávio Guedes Junqueira, Sergio Murta Maciel  

2. JOGOS VIRTUAIS E INTERATIVOS DE ANATOMIA HUMANA 3 discentes da Medicina 1 

docente: Alice Belleigoli Rezende Projeto de Iniciação Científica: 1. Avaliação do impacto da 

esplenectomia e da participação do baço no metabolismo lipídico e no processo de 

aterosclerose de camundongos. 2 discentes da Medicina 1 docente: Alice Belleigoli Rezende 

3. ANATOMIA APLICADA À RADIOLOGIA (4 vagas, mas somente 3 preenchidas). Junto com o 

professor Henrique Guilherme de Castro Teixeira PREPARAMOS IMAGENS PARA ELABORAÇÃO 

DE MAIS UM ATLAS VIRTUAL DE ANATOMIA.  

4. ANATOMIA CIRÚRGICA APLICADA (4 vagas, mas somente 2 preenchidas). Junto com os 

professores Fernando Mendonça Vidigal e Gláucio Silva de Souza, ambos do Departamento de 

Cirurgia na FAMED, realização apenas de CIRURGIAS DE URGÊNCIA. 

Departamento de Clínica Médica: 

1. Psicologia Médica I e II – Antropologia Médica Projeto Linha de Frente - oferta de 

atendimento psicológico e psiquiátrico a profissionais de saúde que estejam atuando na linha 

de frente de atenção ao COVID 19. Participação em reuniões com profissionais da Atenção 

Primária em Saúde.  

2. Projeto de extensão Atenção às crianças portadoras de enurese.  



3. Projeto de Extensão Arteirinhos com a criação inclusive de uma Cartilha para orientar os 

pais sobre atividades recreativas com as crianças em tempos de Pandemia. Participação no 

Ambulatório de Atenção às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro do autismo, 

onde estamos realizando atendimentos e encontros para os pais e crianças de forma remota 

juntamente com os alunos da graduação. 

4.  Dermatologia Projeto de extensão “Apoio aos pacientes com Dermatite Atópica atendidos 

no HU/CAS – UFJF”. São repassadas mensagens informativas semanalmente para os 

responsáveis pelos pacientes e é feito atendimento, também on-line, dos pacientes que 

tiveram agravamento da sua dermatose durante essa pandemia. Clínica Médico-Cirúrgica V 

(Nefrologia) Iniciação científica: 02 bolsistas mantendo atividades à distância conforme plano 

de atividades reformulado  enviado a PROPESQ. Projeto de extensão: 15 alunos, com plano de 

atividades atualizado enviado a PROEX.  

5. Clínica Médico-Cirúrgica (VIII) - Endocrinologia e Metabologia Atividades de extensão: 

Realização de atividade de telemedicina (teleorientação, telemonitoramento e teleconsulta), 

via telefone ou Wattsapp, para os pacientes previamente agendados nos ambulatórios da 

especialidade e procuramos oferecer informações sobre higiene, vacinação, cuidados gerais e 

reforçar a importância do isolamento social. Além de verificar as demandas de cada paciente e 

realizar ajustes terapêuticos e renovação de receitas quando necessário.  

6. Projeto de Capacitação para os médicos da Atenção Primária de Juiz de Fora com 

encontros semanais remotos, via plataforma Google Meet, para abordagem de temas 

endocrinológicos e áreas afins com objetivo de educação médica continuada e melhora do 

cuidado oferecido aos pacientes com condições endocrinológicas atendidos nas unidades 

básicas de saúde.  

Os alunos da LIGA (Projeto de extensão) alimentam de informações a rede social-Instagram 

gerenciado pelos discentes da Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia para 

divulgação de conteúdo científico com coordenação da preceptoria docente. Atividade de 

pesquisa : Professsora Danielle Guedes A Ezequiel também participa da equipe do Projeto de 

Pesquisa intitulado: Uso de canela como tratamento de anovulação em pacientes com 

Síndrome dos Ovários Policísticos (com Profa. Fernanda Polisseni) Participação do projeto 

Diabetes CollegeBrazil e colaboração na escrita de artigo científico que será a revista Health 

EducationResearch- Profa Danielle Ezequiel) . Professora Christianne Tolêdo de Souza Leal 

participa do projeto de pesquisa: AVALIAÇÃO HORMONAL, MASSA ÓSSEA E SARCOPENIA EM 

PACIENTES PÓS QUIMIOTERAPIA EM ALTA DOSE PARA TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE 

CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS POR LINFOMA. 

 

Departamento Materno Infantil: 

1. Projeto de extensão: 
“Assistência ao atendimento pediátrico e do adolescente portador de câncer infantil no 

Instituto Oncológico de Juiz de Fora”. Atuando como colaboradora. (Coordenadora: Tereza 

Cristina esteves , vice-coordenador: Maximiliano Ribeiro Guerra , colaboradora docente: Ana 



Lúcia de Lima Guedes). O projeto conta com 1 aluno bolsista e 5 alunos voluntários. Inicio 

março/2020. 

2. FAMED solidária 
Grupo de docentes e estudantes que trabalham em atividades solidárias durante a pandemia. 

Já foram distribuídas máscaras, aventais, caixas de luvas, além de recolhimento de óleo e 

garrafas pet para manipulação de sabão (faculdade de química) a ser distribuído à população 

carente de Juiz de Fora. 

3. EXTENSÃO: Projeto – “Atenção às crianças e adolescentes portadores de 
doenças do trato gastrointestinal” – Por ser um projeto que necessita dos 
ambulatórios do HU para seu pleno funcionamento, está sendo realizado de 
forma parcial através de artigos científicos e discussão com aluna participante. 
 

4. EXTENSAO: Projeto - Triagem de Pacientes para o Diagnóstico e 
Acompanhamento de Imunodeficiências Primárias. Coordenador: professora 
Patrícia Cristina Gomes Pinto. Aluno bolsista: Tomaz Fonseca Pinto Relação com 
o projeto pedagógico dos discentes: O fato de algumas IDP serem consideradas 
doenças raras era dificultada a inserção de seu estudo no ensino da graduação 
e pós-graduação em medicina, o que fazia com que muitos médicos não as 
reconhecessem em seus pacientes. Diferentemente do que acontece em outros 
países, os pacientes chegam para diagnóstico no Brasil após anos de doença e 
às vezes com sequelas irreversíveis. Assim como outras faculdades de 
medicina, o ensino desta classe de doenças, já faz parte da graduação na UFJF a 
fim de que futuros pacientes possam se beneficiar do conhecimento médico. 
Alunos do curso de medicina egressos da UFJF mantem conhecimento sobre a 
importância da triagem destes pacientes e, atualmente, como médicos, vem 
encaminhando crianças para o diagnóstico e acompanhamento no HU, haja 
vista o conhecimento prévio adquirido na graduação. Como resultado, os 
pacientes são beneficiados através do atendimento. 

 

5. Projeto de Extensão: Atuação discente na assistência à saúde da criança e do 
adolescente: Informações sobre o projeto: Este projeto de extensão visa a 
capacitação de alunos no atendimento de crianças e adolescentes, os 
atendimentos propriamente ditos sob supervisão de pediatras, reuniões 
científicas e organização de evento científico. O projeto conta com dois 
voluntários, os quais já estão cadastrados na ProEx. 

Devido a limitação das atividades impostas pela pandemia do COVID19, o projeto, neste 

momento, mantém apenas as atividades de capacitação dos voluntários e organização do 

evento científico previsto para o final do ano de 2020. Essas atividades são realizadas de forma 

remota. 

 

6. Projeto de extensão GARRA 
 Mantendo aulas on line e atendimentos on line aos estudantes. 
 



7. CALOURO SOLIDÁRIO 
Mantendo atividades de recolhimento de doações e distribuição de donativos a 
partir de página do Instagran @calouro solidário. 

 

 

Departamento de Saúde Coletiva 

Projetos de Extensão: 

1.  “Desafios da extensão: tecendo interlocuções sobre as relações entre saúde 
mental e trabalho”; 

 

2. “Educação e Atenção em Saúde”; 
 

3. “Sistemas de Informação em Saúde: construindo dados gerenciais para o 
enfrentamento  do  COVID19”; 
 

4. “Prevenção do tabagismo em estudantes de 12 a 17 anos nas escolas públicas”; 
 

5. “Comunidade Saudável”, acompanhamento de pacientes em uso de cannabis 
medicinal; 
 
 

6. “Integralidade no cuidado: práticas integrativas e complementares”; 
 

7. “Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da UFJF”; 
 
 

8. “PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE”; 
 

9. “Visita técnica ao PAM Marechal com alunos bolsistas”. 
 

.Treinamento Profissional: Projeto vinculado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos . 
. Há também projetos de pesquisa relacionados à COVID-19. 

 
 

 

 
 

 


