
1- Mortalidade por COVID-19 em grupos em grupos vulnerável 

Profª Zilda Pereira da Silva 

HEP0172Introdução à Demografia Vespertino 

 

 
Em situações de emergência sanitária, a vigilância da mortalidade provê informações 

cruciais sobre a progressão de doenças em nível populacional e pode subsidiar as 

intervenções em saúde pública e avaliar seu impacto. Um dos métodos mais importantes 

é através do monitoramento das causas de morte reportadas nas Declarações de Óbito, 

que devem ser registradas para cada óbito ocorrido no país. 

O município de São Paulo (MSP) foi fortemente atingido pela COVID-19 e, atualmente 

conta o maior número de casos no país. Em 20 de julho, registrava 181.278 casos e 8.876 

óbitos (SMS, 2020a). Dados mostram que a pandemia atingiu de forma desigual os 

diferentes grupos populacionais. Os distritos de Brasilândia e Sapopemba registram o 

maior número de óbitos (SMS, 2020b), ambos são bairros periféricos, que concentram 

maiores proporções de população negra (51% e 42%) e responsáveis por domicílio com 

renda de até um salário mínimo (40% e 37%) (Seade, 2010). 

O objetivo do projeto é identificar as diferenças na distribuição dos óbitos por COVID- 

19, comparando a população negra e branca, segundo característica demográficas e 

socioeconômicas, ocorridos no MSP, em 2020. 

Serão utilizados dados disponibilizados pelo PRO-AIM da Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo. Serão analisados os dados de óbitos, comparando as diferenças entre os 

óbitos na população negra (preta e parda) e branca, estratificados por sexo, faixa etária, 

escolaridade e distrito de residência. Os dados serão analisados por meio de frequências 

e proporções. Será utilizado o software Excel. 

O projeto se articula com a disciplina HEP0172 - Introdução à Demografia, uma vez que 

a mortalidade é um dos três componentes da análise demográfica, junto com fecundidade 

e migração. 

Produto final: Relatório. 

 

 
Referências Bibliográficas 
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2- Identificação de grupos vulneráveis nos territórios das unidades de 

vigilância à saúde 

 

Profª Zilda Pereira da Silva 

 

0060026 Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Pública II 

(ênfase em epidemiologia) 
 

O vírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, foi identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, China e desde então se espalhou pelo 

mundo. A partir da epidemia na Europa, o vírus chegou ao Brasil, com o primeiro caso 

confirmado no município de São Paulo, em 26 de fevereiro. Até 23 de julho, foram 

registrados no Brasil 2.287.475 casos e 84.082 óbitos (Brasil, 2020). 

Cabe aos municípios executar as ações de Vigilância em Saúde, que envolve 

Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador. Nos casos de 

doença de transmissão respiratória, como COVID-19, é feita a coleta de dados para a 

vigilância epidemiológica dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 

Síndromes Gripais (SG), surtos, Unidades Sentinelas para SG e para óbitos, além da 

análise dos dados laboratoriais (SMS-SP, 2020). Essa estrutura de coleta de dados e 

informação contribui para o planejamento de ações no enfrentamento da COVID-19, 

integrando gestão e assistência, permitindo maior conhecimento e efetividade nos 

resultados. 

O objetivo do projeto é registrar como estão sendo processadas as rotinas de 

vigilância da COVID-19 e identificar quais grupos vulneráveis tem sido atingidos nos 

territórios sob responsabilidade da Unidade de Vigilância em Saúde (UVIS) em que será 

realizada a prática profissionalizante, referente à disciplina 0060026 (Estágio II com 

Ênfase em Epidemiologia), que envolve estágio nas UVIS nos municípios de São Paulo, 

Diadema e Araraquara. 

 
Produto final: Vídeo. 

 

 

Referências Bibliográficas 
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https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html, acessado 
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3- Cozinha de Criação: Elaboração e Formatação de instrumento de 

avaliação pratica (HNT 0207 matutino e Noturno) 

Responsáveis e supervisores: Profa. Betzabeth Slater Villar e Profa. Maria Laura da Costa 

Louzada, Prof. Eduardo Purgatto 

Objetivos da Disciplina 

 
 Utilizar habilidades culinárias como ferramentas de educação alimentar e nutricional 

diante do cenário epidemiológico atual; 

 Elaborar/adequar receitas e fichas técnicas às necessidades nutricionais, 

econômicas, regionais e culturais das comunidades para o enfrentamento de 

Doenças Crônicas não Transmissíveis –DCNT; 

 Conhecer e avaliar técnicas relacionadas à seleção, aquisição e preparo de 

alimentos. 

Proposta de atividades a serem realizadas pelos alunos monitores 

 
Atividades relacionadas à monitoria estarão relacionadas ao atendimento dos objetivos da 

disciplina e à formação profissional dos alunos. Neste sentido , se as aulas práticas se 

tornarem presenciais,  as turmas de alunos (Matutino e Noturno) serão divididas em 

grupos de não mais de 15 alunos cada, e os alunos-monitores acompanharão um professor, 

um estagiário e um aluno PAE, devidamente protegidos com EPIs. 

Objetivo e Método : De acordo com os conceitos aprendidos durante a disciplina de 

Procedimentos e Técnicas Culinárias Aplicadas à Nutrição II, o aluno-monitor deverá ser 

capaz de formatar/elaborar uma proposta de avaliação prática para os discentes, 

contendo: Detalhes da escolha da receita (memória afetiva, aspecto cultural, 

praticidade, gosto pessoal), as características da mesma, de que região geográfica é a 

receita e se tem alguma relação com outra culinária internacional. 

Além disso, os alunos-monitores realizarão as seguintes atividades, sob supervisão das 

professoras responsáveis pela disciplina, em colaboração com as alunas PAE: 

1. Apoio na aula prática no laboratório PTCAN 

2. Recebimento dos relatórios das aulas práticas; 

3. Controle de frequência; 

4. Colaboração na formatação das receitas a serem utilizadas nas aulas práticas. 
 

Produto Final 
 

Criação e formatação da proposta de avaliação final dos discentes. 



4- Poluição do ar em São Paulo: correlação entre a poluição em 
São Paulo com internações e óbitos em pacientes com COVID- 
19 cardiopatas ou com doenças respiratórias 

 
Profª Nathalia Villa dos Santos 

 

HSA0108 Controle da Poluição do Ar Vespertino 

 

 
A poluição do ar é responsável por um aumento significativo na mortalidade 

anualmente no mundo todo. Além dos efeitos diretos da poluição do ar sobre os 
diferentes órgãos e sistemas, estudos indicam que a exposição a poluição do ar 
aumenta a suscetibilidade e a gravidade de doenças respiratórias e cardíacas, 
portanto trataremos este grupo de vulneráveis pela polução e COVIDD-19 neste 
estudo. A poluição do ar pode preservar a viabilidade do Sar-Cov-2, aumentar 
seu potencial de infecção e facilitar a transmissão pela interação com o material 
particulado presente no ar. Portanto, um pequeno aumento na exposição a longo 
prazo à poluentes pode levar a um grande aumento na taxa de mortalidade por 
COVID-19, principalmente em grupos já susceptíveis à efeitos nocivos da 
poluição. 

Partindo-se de uma avaliação em curto prazo, pretendemos correlacionar a 
prevalência de taxa de internação e mortalidade por COVID-19 em pessoas com 
fatores de risco como cardiopatias e doenças respiratórias com os índices de 
poluição atmosférica na mesma data. Para isso, serão utilizados dados de 
qualidade do ar obtidos pela CETESB e dados de internação e mortalidade por 
COVID-19 obtidos pelos boletins diários emitidos pelo Governo do Estado de 
São Paulo (https://www.seade.gov.br/coronavirus/). Os resultados obtidos serão 
agrupados em um relatório de levantamento de dados além da divulgação dos 
dados em mídias sociais. 

Este projeto está associado à disciplina HSA0108 – Controle da Poluição 
Atmosférica, pois dentro da disciplina é proposta a capacitação do aluno para a 
prevenção e controle da poluição do ar através de metodologias de 
monitoramento e caracterização de fontes de poluição atmosférica, além de 
aplicação de soluções. Neste seguimento, há estudos mostrando os efeitos 
benéficos da redução das concentrações de poluição do ar nas infecções por 
COVID-19 devido as medidas de isolamento social e redução de emissão de 
poluentes. 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/


UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

5 - Promoção da Saúde e COVID-19: desigualdade e vulnerabilidade 

Docente: Profª. Dra. Helena Akemi Wada Watanabe 

HSP0284 Promoção da Saúde Matutino 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo foi uma das pioneiras na 

formação de educadores em saúde pública, e atualmente vem discutindo a questão de 

educação e da comunicação em saúde em seus dois cursos de graduação, com uma 

abordagem mais participativa e com vistas ao empoderamento das pessoas. 

Vivemos atualmente uma grande avalanche de informações em saúde que chegam aos 

cidadãos através da mídia escrita, falada e televisiva. Os últimos anos foram marcados 

pela afirmação da internet na sociedade que em tempos de pandemia tem sido amplamente 

utilizada para a divulgação de informações sobre saúde, nem sempre embasadas nos 

conhecimentos técnicos e científicos. 

Este projeto visa possibilitar aos alunos a exploração de novas ferramentas e aquisição de 

novas habilidades e aptidões em comunicação em saúde, expandindo a sua formação 

durante a graduação. 

 

2. OBJETIVOS 

Este projeto tem dois objetivos principais: a) oferecer informações sobre promoção da 

saúde em tempos de pandemia a grupo vulnerável específico, e b) estimular o uso de 

novas tecnologias educativas para os graduandos da Faculdade de Saúde Pública. 

 

MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

1 



Definição de tema pelo conjunto de monitores da disciplina. Estabelecido tema, será 

realizado o levantamento bibliográfico de forma a embasar a mensagem. E seleção de 

tipo de material a ser desenvolvido, e elaboração do conteúdo/roteiro, produção do 

material educativo. Posteriormente o produto educacional poderá ser submetido a uma 

banca de professores e “carregado” no site EDUCAPES 

 

3. CRONOGRAMA 
 

 

Atividade Ago Set Out Nov 

Definição de tema(s) x    

Levantamento bibliográfico x x   

Seleção de tipo de material 
educativo 

 x   

Elaboração do conteúdo/roteiro   

x 
x  

Produção do material educativo   x x 
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6 - Podcasts em Saúde da Mulher e da Criança em tempos de COVID-19 

Profª Carmen Simone Grilo Diniz 

HCV0129 Ciclos de Vida I Matutino 

 
 

O grupo ou população vulnerável será o de mulheres em idade fértil, gestantes, 

puérperas e recém-nascidos. A pandemia de COVID trouxe novos desafios para a 

assistência à saúde da mulher e da criança, como a suspensão de consultas eletivas 

(contracepção, pré-natal, pós-parto, amamentação, puericultura), e a alteração das grades 

de leitos para parto no intuito de reservar leitos ou mesmo hospitais inteiros para receber 

os casos da pandemia. Neste sentido, a ruptura de vínculos com os serviços, 

especialmente na população usuária do SUS, pode implicar em riscos adicionais para esta 

população. O objetivo deste projeto é produzir podcasts com temas de saúde da 

mulher e da criança no contexto da pandemia de covid-19 (contracepção, pré-natal, 

parto, pós-parto e amamentação), voltados para usuárias e suas famílias. Os três 

possível(is) produto(s) final(is) da atividade: podcasts serão produzidos em três blocos 

“Conversando sobre”: (1) Como engravidar e como evitar uma gravidez; (2) Como se 

cuidar e buscar ajuda na gravidez e no parto; (3) Como se cuidar e buscar ajuda no pós- 

parto e na amamentação. Os podcasts, em sua versão beta seriam apresentados a colegas 

de graduação e usuárias, para ajuste de formato e de conteúdo. Dado o contexto da 

pandemia, os recursos de gravação serão adaptados para os formatos remotos, com 

orientações para melhorar a qualidade técnica e os recursos de edição. O material 

produzido fará parte do acervo da disciplina, e poderá ser utilizado por usuárias do SUS. 

O projeto será vinculado à disciplina Ciclos de Vida 1. 



7- Traduzindo o DATASUS para gestores, movimentos sociais e 

usuárias na saúde materno-infantil em tempos de COVID-19 

 
Profª Carmen Simone Grilo Diniz 

HCV0129 Ciclos de Vida I Matutino 

 
Estamos conduzindo uma pesquisa que tem como objetivo desenvolver e testar o 

indicador Dias Potenciais de Gravidez Perdidos, em parceria com gestores. Estamos 

iniciando com a base de dados do SINASC da Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo, em colaboração com a gerência daquele sistema. O grupo ou população 

vulnerável será o de gestantes, puérperas e recém-nascidos. Uma das necessidades 

evidenciadas pela foi a escassa utilização dos dados disponíveis nos sistemas de 

informação, por parte dos gestores dos serviços, e menos ainda por parte de usuárias e 

movimentos sociais. O objetivo da pesquisa será o desenvolvimento de material em 

vídeo com orientações passo a passo para sua utilização, amigáveis a principiantes, possa 

contribuir para  esta  forma  de  literacy.  Esta  proposta  para  o  edital  de  monitoria  

do PROGRAMA COVID-19: RETRATOS DE DESIGUALDADE E 

VULNERABILIDADE, que chamaremos “Traduzindo o DATASUS para gestores, 

movimentos sociais e usuárias na saúde materno-infantil em tempos de COVID-19” terá 

três possível(is) produto(s) final(is) da atividade: (1) Introdução ao DATASUS na 

saúde materno-infantil; (2) Avaliação do perfil da demanda e desafios para os serviços – 

interpretando desafios e vulnerabilidades; (3) Visualização de dados para gestores e 

usuários: o que melhor funciona? Junto com os gestores, buscaremos analisar os dados 

do SINASC em tempo real, com um foco nas disrupção da assistência na saúde materno- 

infantil provocada pela pandemia de COVID-19, incluindo a mudança da alocação de 

leitos de parto no município, o aumento na taxa de cesárea, e a volta de problemas já 

superados, como a alta do pré-natal, peregrinação durante o trabalho de parto. além e 

novos obstáculos à amamentação na 1ª. hora. O projeto será vinculado à disciplina 

Ciclos de Vida 1. 

 

 
 

Uma vez que parte da base não tem dados da DUM, estamos experimentando recursos para 

imputação dos dados faltantes da IG em dias. Alternativamente, temos usado a informação 



disponível de datação da gravidez por outros métodos (ultrassonografia e exame físico), 

aumentando a granularidade utilizando da IG medida em semanas e em frações do termo 

(precoce, pleno, tardio). Estamos desenvolvendo recursos de machine learning para a 

criação de modelos preditivos relativos a riscos maternos e neonatais, usando os DPGP 

como variável contínua, testando também medidas de idade gestacional com diferentes 

granularidades. 



8- Atravessamentos, cuidados e fazeres: a pandemia e a comunidade 
discente da FSP. 

 
Profº José Miguel Nieto Olivar 
HCV0131 Metodologia de Pesquisa Social em Saúde I 

 

1) Estudantes da FSP e suas redes sociais mais próximas que por diversas razões têm 
vivenciado maiores impactos durante a pandemia de Covid19 e o desenvolvimento das 
políticas de controle. 

 

2) Compreender interseccionalmente alguns dos efeitos sociais da pandemia e das suas 
políticas de controle na comunidade discente da FSP (entendida como sistema de redes 
sociais), prestando atenção a casos significativos de maior impacto (incluindo 
reconfigurações familiares e domiciliares, adoecimentos, morte, relações trabalhistas e 
econômicas, moradia e transporte) e a seus efeitos na experiência universitária. Busca- 
se prestar atenção também aos modos como estudantes e suas redes estão lidando com 
ou atravessando esse tempo crítico. Trata-se de um levantamento qualitativo, baseado 
em abordagem etnográfica, com uso de cartografias sociais, entrevistas e 
autonarrativas. 

 
3) Esperamos ter: um relatório do levantamento de dados e uma peça de divulgação 
científica (a ser definida) com alguns dos casos. 

 
4) Essa proposta está vinculada à disciplina de Metodologia de Pesquisa Social em Saúde 
I (bacharelado em saúde pública) e tem a utilidade de fortalecer e colocar em prática 
conhecimentos adquiridos durante esse curso e durante a disciplina de Antropologia da 
Saúde (cursada pela mesma turma no semestre anterior). Também pode ser vinculada 
à disciplina de Corpo Indivíduo e Sociedade (graduação em Nutrição) ministrada no 
semestre anterior. 



9- Marcas de desigualdade: a pandemia e os/as trabalhadores/as terceirizados na 
FSP. 

 
Profº José Miguel Nieto Olivar 
HCV0112 Introdução ao Pensamento Científico e sua Complexidade 

 
 

1) Trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas que prestam serviços na FSP. 
 
2) Conhecer os impactos sociais da pandemia e das suas políticas de controle nos e nas 
trabalhadoras terceirizadas que prestam serviços na FSP, e suas redes mais próximas, 
prestando atenção a casos significativos de maior impacto (incluindo relações 
trabalhistas e econômicas, reconfigurações familiares e domiciliares, adoecimentos, 
morte, moradia e transporte). Busca-se prestar atenção também aos modos como 
estudantes e suas redes estão lidando com ou atravessando esse tempo crítico. Trata- 
se de um levantamento qualitativo com uso de cartografias sociais, entrevistas e 
conversas informais. 

 
3) Esperamos ter: um relatório do levantamento de dados e uma peça de divulgação 
científica (a ser definida) com alguns dos casos. 

 
4) Essa proposta está vinculada à disciplina de Introdução ao Pensamento Científico e 
sua Complexidade (bacharelado em saúde pública) e tem a utilidade de fortalecer e 
colocar em evidência próxima conhecimentos adquiridos durante esse curso sobre as 
formas sócio-políticas da produção do conhecimento científico e acadêmico. 



10 - Análise da resposta à covid19 em diferentes territórios 

Profª Laura Camargo Macruz Feuerwerker 

HSP0157 Políticas de Saúde Vespertino 
 
 

As políticas de enfrentamento à covid19, ainda no calor da luta, já vem sendo analisadas sob 

diferentes aspectos. O objetivo deste projeto seria analisar como os serviços de saúde se 

organizaram para enfrentar a covid19 em São Mateus, em Diadema e em Santo André. 

Reconhecimento das situações vividas, recolhimento das impressões a respeito das políticas, 

mapeamento das iniciativas próprias dos trabalhadores. Tudo isso registrado em narrativas e 

vídeos. 



11 - Modos coletivos de viver e enfrentar a covid19 

Profª Laura Camargo Macruz Feuerwerker 

HSP0157 Políticas de Saúde Vespertino 

 
As políticas de enfrentamento à covid19, ainda no calor da luta, já vem sendo analisadas sob 

diferentes aspectos. O objetivo deste projeto seria recolher efeitos dessas políticas em 

diferentes comunidades vulneráveis, incluindo uma favela (Jardim Colombo), uma ocupação 

(Aqualtune) e pessoas em situação de rua na região do Largo da Batata. 

Reconhecimento das situações vividas, recolhimento das impressões a respeito das políticas, 

mapeamento das iniciativas próprias das comunidades. Tudo isso registrado em narrativas e 

vídeos. 



0060024 GESTÃO DO CUIDADO NUTRICIONAL 

Período noturno – 2º semestre 2020 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública 
Curso de Graduação em 
Nutrição 

 

Docente responsável: Profa. Dra. Bárbara Hatzlhoffer Lourenço 
 
 

PROGRAMA COVID-19: RETRATOS DE DESIGUALDADE E VULNERABILIDADE 
 

 
Projeto apresentado ao Edital Interno 05/2020 

12 - ESPAÇOS DE APOIO PARA EFETIVAÇÃO DE INTERAÇÕES PEDAGÓGICAS NO ENSINO 
REMOTO DE GESTÃO DO CUIDADO NUTRICIONAL 

 

1. Grupo ou população vulnerável de que tratará: Estudantes de graduação matriculados na 

disciplina 0060024 Gestão do Cuidado Nutricional durante período de atividades remotas de 

ensino. 

2. Objetivo: Desenvolver espaços de tutoria e troca entre discentes, preferencialmente em 

diferentes estágios de formação acadêmica e profissional, para acompanhamento das 

atividades da disciplina, de forma a contribuir com a efetivação de interações pedagógicas na 

modalidade de ensino remoto. 

3. Possíveis produtos finais da atividade: Materiais educativos e ferramentas interativas de 

apoio desenvolvidos para propiciar engajamento e revisão de pontos chave ao conteúdo de 

maneira dinâmica em momentos de sessão síncrona, bem como para atividades assíncronas ao 

longo das aulas. Espera-se a utilização de recursos como quizzes, nuvens de palavras, entre 

outros; acompanhamento do ambiente de chat em sessões síncronas; participação ativa em 

discussões de conteúdos com a turma; constituição/organização de salas virtuais simultâneas 

para trabalho em grupos menores quando aplicável; espaços de devolutiva sobre desempenho 

em atividades/exercícios; fóruns de discussão e plantões de dúvidas. Outras estratégias serão 

elencadas com o estudante bolsista, a partir de suas experiências e percepções no primeiro 

semestre letivo. Um relatório final será produzido para sistematizar as ações implementadas. 

4. Vinculação do projeto com a disciplina: O presente projeto ampara o processo de adaptação 

do desenvolvimento das atividades da disciplina no contexto do ensino remoto em seu 

oferecimento no segundo semestre de 2020, devido à pandemia de COVID-19. 
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HNT0212 PLANEJAMENTO DIETÉTICO 

Período noturno – 2º semestre 2020 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública 
Curso de Graduação em 
Nutrição 

 

Docente responsável: Profa. Dra. Bárbara Hatzlhoffer Lourenço 
 
 

PROGRAMA COVID-19: RETRATOS DE DESIGUALDADE E VULNERABILIDADE 
 

 
Projeto apresentado ao Edital Interno 05/2020 

13- DEMANDAS E PRÁTICAS ALIMENTARES DE ENTREGADORES DE APLICATIVOS 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 

1. Grupo ou população vulnerável de que tratará: Entregadores de aplicativos em SãoPaulo. 

2. Objetivos: 

 Sistematizar demandas relacionadas/relacionáveis à alimentação apresentadas por 

movimentos de entregadores de aplicativos durante a pandemia; 

 Explorar práticas alimentares de entregadores de aplicativos especialmente durante a 

pandemia de COVID-19; 

 Discutir demandas e práticas alimentares de entregadores de aplicativos em relação às suas 

condições de vulnerabilidade durante a pandemia de COVID-19. 

3. Possíveis produtos finais da atividade: Relatório final do levantamento de dados; produto de 

divulgação científica sobre o tema, em formato a ser definido; preparação e divulgação de 

produtos comunicativos em mídias sociais. 

4. Vinculação do projeto com a disciplina: O presente projeto vincula-se à disciplina HNT0212 

Planejamento Dietético em seus objetivos circunstanciados aos múltiplos aspectos políticos, 

culturais, psicossociais e biológicos, bem como aos recursos humanos, financeiros e materiais 

que impactam as práticas alimentares. Pode-se considerar que tais fatores estão agudizados 

durante a pandemia de COVID-19 e especialmente visibilizados a partir dos movimentos de 

entregadores de aplicativos, sendo fundamentais à discussão sobre produção de cuidado em 

atividades do profissional nutricionista. 
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14 - Plano de Contingência para o novo Coronavírus (2019- 

nCoV): estratégias interfederativas para manutenção do 

abastecimento de medicamentos essenciais nos hospitais 

públicos 

Profª Adriane Lopes Medeiros Simone 

 

 
Proposta de atividades para alunos monitores de graduação no âmbito da 

disciplina HSP0163 - Gestão Pública e Privada 

 
Atualmente, enfrentamos um cenário bastante preocupante em relação ao 

abastecimento de medicamentos anestésicos, sedativos e bloqueadores 

neuromusculares nos hospitais, devido à dificuldade na aquisição destes itens 

em licitações públicas. Tais medicamentos são fundamentais para o manejo de 

pacientes infectados pelo 2019-nCov nas unidades de terapia intensiva 

(população vulnerável). 

O enfrentamento deste cenário exige um conjunto de estratégias 

articuladas a nível nacional, implementadas de forma colaborativa pelos 

gestores do Sistema Único de Saúde. 

Com o apoio de 02 (dois) alunos monitores de graduação, pretende-se 

identificar e analisar as principais estratégias adotadas (aquisição emergencial 

pelo Ministério da Saúde; formalização de ata de registro de preços à nível 

nacional, com adesão pelos estados e capitais; aquisição internacional pelo 

Ministério da Saúde por meio da Organização Pan-americana de Saúde; entre 

outras), a partir da análise de documentos oficiais e de legislações (em especial 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) relacionadas ao tema, publicados pelas 

instituições oficiais do âmbito sanitário e da saúde. 

O produto final desta atividade será um material educativo para 

disponibilização à comunidade acadêmica e aos profissionais da saúde, servindo 

inclusive de subsídio para a disciplina HSP0163 - Gestão Pública e Privada, que 

tem como objetivo “possibilitar ao aluno compreender os atuais desafios na 

relação do sistema público e privado de saúde; distinguir processos 

administrativos e gerenciais próprios das organizações estatais e das 

organizações particulares e conhecer as diferentes modalidades de 

organizações prestadoras de serviços e de cuidados de saúde e de saúde 

pública”, e que inclui em seu conteúdo programático a gestão de materiais, com 



ênfase nas normas para licitações e contratos da Administração Pública e gestão 

de estoque. 



15 - Vulnerabilidades entre familiares de estudantes durante o 

isolamento social 

 
Profª Denise Pimentel Bergamaschi 

HEP0184 Bioestatística II Vespertino 

 

Com a ocorrência da pandemia do Covid-19 no início de 2020, 

a Universidade de São Paulo adotou o cancelamento de aulas 

presenciais visando prevenir o contágio dentre sua comunidade. 

Abriu-se a possibilidade de oferecimento de disciplinas de forma 

virtual, pelo ensino à distância. 

Este cenário extraordinário trouxe a necessidade de 

distanciamento social no público em geral, porém, uma maior 

convivência familiar em muitos casos. Grande parte dos estudantes 

da FSP-USP, do curso de Saúde Pública passou a adotar o 

confinamento em suas casas, em contato mais próximo com os 

familiares, o que abre a possibilidade de ser um observador da 

rotina doméstica no que se refere à adesão às medidas de 

prevenção orientadas pelas autoridades sanitárias e as estratégias 

de cuidado e de redes de ajuda familiares e comunitárias 

desenvolvidas. 

Entre os grupos mais vulneráveis encontram-se indivíduos 

com idade superior a 50 anos, pessoas com doenças crônicas, e 

gestantes. As estratégias de proteção e cuidado a membros 

familiares mais vulneráveis é um ponto de interesse para o presente 

projeto. 

Objetivo geral: 

Descrever as atitudes adotados pelas famílias quanto aos cuidados 

na prevenção da Covid-19. 

Objetivos específicos: 

 Descrever as dificuldades de adesão às medidas de 

prevenção ao longo do tempo 

 Descrever asestratégias de cuidado adotadas ao longo do 

tempo 

 Descrever a trajetória dos membros da família. 

 Descrever como foram as adaptações/alterações das 

atividades diárias dos membros da família. 



A vinculação do projeto à disciplina é direta uma vez que 

esta trata da pesquisa quantitativa, apresentação de dados e uso da 

estatística para entender a realidade. 

Espera-se que os monitores elaborem um questionário 

semi-estruturado, realizem a aplicação eletrônica deste, façam a 

análise dos dados e apresentem os resultados aos estudantes da 

disciplina HEP184. Espera-se que os bolsistas produzam um 

relatório técnico-científico para divulgarem os resultados. 



16 - Estudo de casos do Complexo Paraisópolis 

Profa. Gerusa Maria Figueiredo 

Disciplina: 0060009 Atividades Integradas IV Vespertino 

 

 
A pandemia do SARs-CoV-2 originada na China, em dezembro de 2019, desencadeou 

uma cadeia de transmissão sem precedentes, alcançando quase todos os países a nível 

global, acumulando quase 13 milhões de casos até dia 23 de julho de 2020 e 623. 122 

óbitos o mesmo período. Ela se apresenta como catástrofe sanitária provocando crises 

nos campos econômico, social e político, em escala ainda não presenciada por esta 

geração, superando prognósticos que apontavam crises futuras advindas das mudanças 

climáticas. No Brasil, como em outras partes do mundo, afeta grupos sociais de 

maneiras distintas, quer pela sua maneira de transmissão, que penaliza locais com alta 

densidade e com condições de moradia precárias, quer pela dificuldade econômica 

acarretada pelo arrefecimento de empregos e outras formas ganhar sustento para o 

cotidiano. Periferia de grandes centros urbanos os elementos descritos para virem a 

local de grande número de casos e óbitos. No entanto, a organização popular pode 

reverter esse prognóstico o que parece ser a comunidade de Paraisópolis no município 

de São Paulo. Objetivo desse estudo é o de descrever: 1) O número de casos e óbitos 

por núcleo do complexo Paraisópolis; 2) A estratégia de testagem de suspeitos e de 

contatos de caso confirmados; 3. A estratégia de isolamento dos casos leves e do 

encaminhamento para hospitais de referência; 4) A produção de mídias para 

comunidade (material educativo, textos em blogs e mídias sociais). O produto desses 

trabalhos deve ser cumprido mediante relatórios sobre cada um desses pontos, visando 

difundir uma experiência bem sucedida de organização popular no enfrentamento de 

uma epidemia para além do papel do estado. 



17 - Não é fake é fato: diminuindo a vulnerabilidade sócio-sanitária por meio da 

proteção vacinal em todas as fases da vida. 

 
Profa. Maria da Penha Vasconcellos 

 
Disciplina :Atividades Integradas VI que desenvolve com os estudantes projeto de 

pesquisa. 

 

 
Nas duas ultimas décadas um novo fenômeno global de comunicação por redes 

sociais tem produzido ou influenciado o negacionismo sobre o ato de se vacinar como 

proteção à saúde humana e animal. Os benefícios trazidos pelas politicas nacionais de 

imunização em vários países e, sobretudo, o avanço cientifico nessa área de 

conhecimento é de suma importância para saúde das coletividades. 

A desinformação ou o não combate as fake news vem contribuindo para o retorno 

de doenças que já estavam sob controle e que podem ser evitadas diante dos programa 

de imunização disponibilizados pelos sistemas sanitários em vários países. 

A influencia das redes sociais inegavelmente neste século, com o avanço e 

popularização tecnológica, necessitam ser estudadas e respondidas pelas pesquisas, 

debates e por meio das mídias sobre o que é fake e o que é fato, porem, outras formas 

e recursos didáticos devem ser explorados, particularmente, junto a rede escolar, jovens 

e na fase mais avançada da vida sobre a importância dos programas vacinais com o 

intuito de mitigar a vulnerabilidade das comunidades. 

Outra preocupação, no momento presente, volta-se a extensão das narrativas nas 

redes sociais de negação sobre os benefícios e limites da produção de vacinas no 

enfrentamento da COVID 19 . 

Esta pesquisa tem por objetivo desenvolver material de comunicação cientifica, 

podendo ser em múltiplos formatos de apresentação e linguagem acessível, sobre a 

importância das imunizações e a proteção sanitária coletiva. 



18. Regula COVID 

Profa. Marilia Louvison 

Disciplina: HSP 0162- Instrumentos de regulação e controles intersetoriais 

 

 
Projeto Regula Covid 

A Pandemia COVID-19 descortina as desigualdades no Brasil e reforça a 

importância de um sistema universal de saúde que garanta o direito à vida. A capacidade 

do Estado e da administração pública nesse momento vem sendo desafiada no seu limite 

por um stress agudo que tensiona o sistema para além das mazelas cotidianas. E, acima 

de tudo, ganha visibilidade com a sociedade brasileira que poderá recompor o pacto social 

em sua defesa, ou não. 

Sistemas universais de saúde são considerados um dos principais pontos fortes 

para o melhor enfrentamento da epidemia, mas é preciso que eles estejam em pleno 

funcionamento e sejam reforçados para darem conta da demanda. Um problema 

importante é a necessidade e capacidade do sistema de regulação do SUS em regular os 

leitos privados, o que reflete diretamente nas desigualdades das internações hospitalares. 

 
1. População: será analisado o acesso em função das desigualdades de gênero, raça cor, 

dentre outros 

2. Objetivo: analisar as desigualdades nas internações hospitalares por Covid-19 e 

SRAG nos bancos de dados disponíveis. 

3. Produto: Será elaborado levantamento de dados sobre a doença e uma análise das 

desigualdades e vulnerabilidades. 



19- Projeto SABE: Covid-19 na população de idosos em São Paulo 

Profa. Marilia Louvison 

Disciplina 0060027 Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Pública III 

 
O Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento (SABE) teve início em 2000 sob 

coordenação da Organização Pan-Americana da Saúde como um estudo multicêntrico 

desenvolvido em sete centros urbanos da América Latina e Caribe para traçar o perfil das 

condições de vida e saúde das pessoas idosas na região. No Brasil, foi realizado na cidade 

de São Paulo, onde foram entrevistadas 2.143 pessoas (coorte A), com idade igual ou 

superior a 60 anos, por amostra probabilística. Em 2006, o Estudo SABE - Brasil 

transformou-se em longitudinal, já tendo tido mais duas ondas. Neste momento de 

preparação para um novo campo, serão realizadas entrevistas telefônicas com idosos do 

estudo SABE com o objetivo de saber como eles estão passando por esse período de 

pandemia. 

 
1. População: será analisado o impacto da Covid-19 na população idosa. 

2. Objetivo: analisar o impacto das medidas de distanciamento social nos idosos da cidade 

de são paulo 

3. Produto: Será elaborado levantamento de dados sobre como os idosos, em função de 

suas vulnerabilidades, estão reagindo ao período de isolamento social imposto pela 

pandemia. 

Os bolsistas irão contribuir nas ligações telefônicas e sistematização dos dados coletados 

em formulários próprios, compondo com o grupo de pesquisa. 


