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Informativo FCM em 16 05 2020 
 

Editorial 

Estamos chegando naquele momento que sempre pedimos para não chegar, no pico da curva da 
pandemia COVID-19 na nossa cidade, com números de morbimortalidade ainda crescentes. 
Enquanto ainda vivemos muitas incertezas, temos procurado valorizar questões relacionadas às 
iniciativas humanitárias, de solidariedade e de cuidados à saúde mental de nossos alunos, 
residentes, professores e profissionais de saúde em atividade no HUPE. 

Direção FCM (2020-2023). 
 

UERJ e a Pandemia 

 
AEDA REITORIA nº 28/2020 prorroga o prazo de suspensão das atividades acadêmicas e 
administrativas não essenciais em função da prevenção ao novo Coronavírus até 31/5/2020.  
 
AEDA REITORIA nº 27/2020 prorroga o prazo máximo de integralização dos cursos de Mestrado e 
Doutorado. 
 
Reitoria ‘Esclarece sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade dos servidores em trabalho 
remoto.’ 
 

PARABÉNS ao nosso Hospital Universitário Pedro Ernesto 
pela bela homenagem ao dia da Enfermagem no dia 12 de 
maio. O Prof. Ronaldo Damião, Diretor do HUPE, declarou 
que “a Enfermagem representa nosso Porto Seguro, a luz 
quando o túnel fica escuro, a mão amiga que nos acolhe, 
que inspira a harmonia do nosso Hospital e cuida e 
protege os pacientes”. 
 
 
PARABÉNS à nossa Policlínica Piquet Carneiro que nesta 
semana ultrapassou a marca de 12 mil atendimentos de 
triagem de COVID-10 com testes moleculares RT-PCR para 
detecção do coronavírus e testes rápidos para detecção de 
anticorpos IgM e IgG contra o coronavírus. O Prof. Rogério 
Rufino, Diretor da PPC, já manifestou orgulho dos mais de 
60 alunos da FCM que se apresentaram como voluntários 
para colaborar com esta iniciativa. 

https://www.uerj.br/wp-content/uploads/2020/05/AEDA-28.pdf
https://www.uerj.br/wp-content/uploads/2020/05/AEDA-27.pdf
https://www.uerj.br/noticia/11130/
https://www.uerj.br/noticia/11130/
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Cuidado e formação em tempos de distanciamento social 

A pandemia causada pelo vírus Sars-Cov2 e as 
medidas de isolamento social decorrentes 
atingiram, inesperadamente, a humanidade 
exigindo de todos nós uma mudança de hábitos 
e rotinas. Sem aviso ou previsão, tivemos que 
interromper ou modificar nossas atividades 
para rapidamente nos adaptarmos a uma nova 
forma de viver e estar no mundo. Os efeitos 
subjetivos da “nova realidade” estão sendo 
percebidos de formas distintas e singulares, não 
obstante observamos um grande mal-estar 
relacionado às incertezas e ao sentimento de 
desamparo.  

Não temos as respostas prontas para as questões que se apresentam, pois o isolamento social além 
de provocar a limitação do contato físico e das nossas expressões de afeto, trouxe também a 
oportunidade de introspecção levando-nos a resgatar questões cruciais sobre o “sentido da vida”, o 
nosso “papel no mundo” ou o que “realmente importa” para cada um em sua existência. A 
(des)construção destas respostas exige um trabalho psíquico significativo que pode provocar 
inquietações, angústia ou ansiedade. A pandemia está nos trazendo algumas reflexões sobre como 
estabelecemos os nossos laços sociais, pois nos demos conta da nossa vulnerabilidade e da 
importância da solidariedade e da cooperação para o enfrentamento dos problemas que se 
anunciam. Descobrimos que a “dependência” dos outros se estabelece no espaço entre as relações, 
e somos na verdade INTERdependentes. Precisamos nos sentir conectados uns aos outros mais do 
que nunca e descobrimos que podemos nutrir um sentimento de “pertencimento” através das 
redes sociais, dos grupos de amigos, das associações de classe, ainda que de forma virtual.  

NA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS O PAPE – PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO 
ESTUDANTE continua apostando no poder transformador e apaziguador da fala, oferecendo desde 
março atendimento online individual aos alunos da graduação que desejem endereçar à equipe as 
suas inquietações. Com a intenção de fortalecer o sentimento de pertencimento, a solidariedade, o 
exercício da escuta e a troca de experiências, estamos fazendo toda semana Rodas de Conversa, 
facultadas a todo corpo discente. O NAPRRE – Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Residente, por 
sua vez, vinculado ao CDA e à UDA de Saúde Mental e Psicologia Médica, também está oferecendo 
atendimento online e Rodas de Conversa aos residentes, e o Núcleo de Saúde Mental da Policlínica 
Piquet Carneiro tem atuado no apoio à crise aos profissionais da PPC, HUPE, ESF e Secretaria 
Estadual de Saúde. Os profissionais de saúde estão sobremaneira afetados pela pandemia: além de 
realizarem as mudanças necessárias em seu cotidiano, mais do que nunca estão sendo exigidos a 
cumprir o papel social de “heróis” no combate ao COVID, representação que ultrapassa em muito as 
demandas da profissão!! Prefiro vê-los como “guerreiros”, falíveis e corajosos mortais que afirmam 
a cada dia de trabalho a sua escolha e a vocação pelo cuidado com o outro. Estamos juntos, 
oferecendo suporte, acolhendo os desafios e buscando as soluções para nos mantermos firmes, 
seguindo no propósito da reinvenção da Vida. 

Por Sandra Torres Serra (Coordenação PAPE – FCM/UERJ) 
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Mensagem do Prof. Edison Régio de Moraes Souza 

 

Caros alunos de Medicina da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, acabei de ser surpreendido positivamente com o recebimento 
de um Rim maravilhoso que alguns de vocês deixaram. Eu sei que cada 
um que assina nesse Rim representa o desejo que vocês tiveram para 
minha melhora. Podem ter certeza absoluta de que isso melhora o 
bem estar da pessoa, altera as imunoglobulinas, altera as interleucinas, 
altera a reação inflamatória e isso vai melhorar o meu dia a dia, já está 
melhorando pouco a pouco, principalmente com a minha voz. Tinha 
muito medo de ficar sem voz e não poder mais transmitir a 
importância da... CREATININA. Um abraço pra todos, espero revê-los 
em breve. 

 
 
 

 

 

Secretaria FCM  
As atividades administrativas na Secretaria da Direção da FCM serão realizadas em Home Office, 
conforme o autorizado pela AEDA REITORIA 13/2020.Todas as questões administrativas bem como 
de frequência deverão ser encaminhadas para o emailpara o email gabinete@fcm.uerj.br ou 
secretaria.fcm.uerj@gmail.com . 

 

 
Orientações Gerais _ Pandemia Covid-19 

 
Caso algum docente, aluno, residente ou técnico-administrativo apresente sinais ou sintomas de 
síndrome gripal, deverá comunicar imediatamente à chefia imediata e seguir o fluxo estabelecido 
pela Secretaria Estadual de Saúde e as orientações do HUPE e da PPC. 

 
EXPEDIENTE 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM-UERJ)  
Diretor: Prof. Mario Fritsch  
Vice-diretora: Profa. Alexandra Monteiro 
Coordenador da Graduação: Prof. Ricardo Bedirian 
Coordenador Adjunto da Graduação: Prof. Kennedy Kirk 
Coordenadora do Internato: Profa. Julia Berg 
Coordenadora de Extensão: Profa. Monica Firmida 
Coordenadora de Pós-Graduação: Profa. Andrea Brandão 
Coordenadora de Pós-graduação Lato sensu: Profa. Maud Parise 
Chefe de Gabinete: Monica Sampaio 
 
E-MAIL PARA ENVIO DE MATÉRIAS: secretaria.fcm.uerj@gmail.com 
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