
 

CARTA DO DEPARTAMENTO E CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DISCENTE NA LINHA DE 

FRENTE AO COMBATE DA COVID – 19. 

 

No cenário de excepcionalidade que vivemos em virtude da pandemia da 

Covid-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e autoridades epidemiológicas 

de todo o mundo são unânimes em afirmar que para conter o avanço dessa 

pandemia é preciso promover o isolamento social e reforçar os hábitos de higiene 

da população. 

Várias frentes estão sendo implementadas para conter o avanço da 

doença e garantir cuidados efetivos que assegurem a recuperação da saúde das 

pessoas acometidas pela COVID-19, no entanto, em nosso país e em particular no 

Estado do Maranhão observa-se uma curva crescente de contaminados e óbitos.  

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MA) divulgou no último dia 10/05/2020 que 

a capacidade dos leitos de UTI atingiu 97,81% de ocupação gerando a 

necessidade de maior investimento das autoridades para proteção e assistência 

à população. 

Dentre as atividades de combate, a esfera estadual e nacional lançaram 

programas que visam colocar alunos de alguns cursos da área da saúde para 

atuarem na linha de frente ao atendimento às pessoas com suspeita de corona 

vírus, porém as estimativas de contaminação nos profissionais de saúde e, em 

especial, aos integrantes da equipe de enfermagem são assustadoras e decorrem, 

dentre outros fatores, da utilização inadequada na paramentação e 

desparamentação dos EPIs e/ou da ausência dos mesmos para a segurança dos 

profissionais nos cuidados diretos às pessoas contaminadas. 

Face às condições de insegurança para as equipes de saúde e as medidas 

de isolamento adequado aos alunos que venham atuar nesse atendimento, os 

professores do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), em Assembleia, posicionaram-se contrários à participação do corpo 

discente na linha de frente de atendimento às pessoas com COVID-19, 

considerando que a UFMA encontra-se com seu calendário acadêmico suspenso, 

não tendo como garantir a supervisão direta aos alunos, a garantia da cobertura 

do seguro saúde no caso de pandemia e a disponibilização dos EPIs necessários 

para as atividades que serão realizadas, sobrecarregando a supervisão técnica do 

enfermeiro que precisa dispensar sua máxima atenção aos cuidados inerentes a 

sua atividade. Como o enfermeiro supervisionará aluno nesse cenário 

desfavorável?   



Alia-se a essas considerações o suporte familiar e as condições de 

habitação dos nossos alunos, uma vez que muitos são do interior do Estado e 

alguns não dispõem em suas residências de cômodos suficientes para a realização 

de confinamento diante de uma contaminação. 

A preocupação dos professores constitui-se em não expor os alunos à 

contaminação sem que eles tenham todas as condições necessárias para a 

execução do trabalho que o momento exige. Inclui-se em condições necessárias 

o prepraro/suporte emocional e a disponibilização e uso adequado dos EPIs. 

Porém, os professores não se furtam de trabalhar com seus alunos no combate a 

COVID-19 por meio de ações educativas e de orientação à população da cidade 

de São Luís, bem como das equipes de enfermagem que exercem atividades de 

assistência direta às pessoas acometidas pela pandemia. 

Ações estão sendo planejadas para que se integrem às já implementadas 

visando orientar as pessoas acometidas e seus familiares no cuidado domiciliar 

dos que se infectam e não precisam de internação, principalmente para não 

disseminar na comunidade; bem como orientações de higiene pessoal e 

ambiental; orientações pós-infecção; assistência remota por meio de 

teleorientação; realização de homecare por alguns professores, além de buscar 

estratégias de acompanhamento e orientação dos profissionais da enfermagem. 

Reconhece-se que a pandemia COVID-19 é uma situação complexa, grave 

e trágica que atinge a todos de maneira inadvertida e o seu devido 

enfrentamento exige a atenção e ação dos governantes, organizações, 

profissionais da saúde, gestores, educadores, alunos e sociedade em geral. 

Entretanto, mister considerar a relevância de uma práxis educativa segura no 

cuidado às pessoas acometidas, não se permitindo de forma desnecessária a 

vulnerabilidade a situações graves de risco que venham causar prejuízos ou danos 

irreparáveis a saúde física e mental do corpo discente.  

São Luís, 12 de maio de 2020. 

Professores do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão 


