
PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Profa. Dra. Regina Maura de Miranda  

 

Linha de Pesquisa: Poluição Atmosférica 

 

Grupo de Pesquisa: 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Avaliação da influência do isolamento social na concentração de partículas 

finas e suas propriedades ópticas 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 Entender os impactos dos aerossóis no ambiente e no clima depende de pesquisas aprofundadas e em conjunto com 

outros parâmetros, como as propriedades ópticas das partículas. Este estudo pretende caracterizar o material 

particulado fino (MP2.5), ao longo de 2 anos de amostragens na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da 

Universidade de São Paulo, situada na Zona Leste da capital paulista, relacionando dados de composição química e 

parâmetros ópticos, como profundidade óptica do aerossol (AOD), expoente de Ångström (AE) e albedo simples 

(SSA), parâmetros estes fornecidos por um fotômetro solar, também instalado na EACH, o qual faz parte da rede 

mundial de fotômetros AERONET. A AOD pode ser usada para indicar o efeito da atenuação da radiação solar por 

uma camada atmosférica contendo aerossóis, o SSA está ligado às propriedades de espalhamento e absorção de 

radiação pelas partículas, o que depende do seu tamanho e composição química (daí a importância de se conhecer a 

composição química do aerossol), e o expoente de Ångström pode determinar o tamanho predominante das partículas, 

estando relacionado ao diâmetro do aerossol, sendo inversamente proporcional ao mesmo. As amostragens do aerossol 

serão realizadas utilizando-se um amostrador Partisol modelo 2025i (processo FAPESP 2012/24689-5) e um 

impactador em cascata, e a caracterização será por meio da utilização de técnicas complementares: gravimetria, para 

avaliar a concentração em massa das partículas, fluorescência de raios-X para se estudar a concentração elementar e 

cromatografia iônica, para se avaliar o aerossol secundário. Os dados ópticos estão disponíveis no site da rede 

AERONET (https://aeronet.gsfc.nasa.gov). Este estudo pretende caracterizar a composição química das partículas em 

suspensão na atmosfera da RMSP e a sua relação com as propriedades ópticas, utilizando dados de superfície e 

integrados verticalmente na coluna atmosférica. Ao final do estudo, poderão ser identificadas as fontes de aerossóis 

através da aplicação de modelos estatísticos e também a determinação das partículas dominantes que contribuem para 

alterações no clima e no balanço radiativo da atmosfera, já que, conforme dito acima, as características físico-químicas 

das partículas estão diretamente relacionadas ao seu potencial de interferência no clima. 

 

2. Objetivo 

No âmbito do projeto Fapesp em andamento (2018/25226-5) os poluentes MP2.5 e black carbon (BC) estão sendo 

monitorados com instrumentos localizados na EACH. A composição química das partículas será analisada a fim de se 

verificar possíveis alterações devido às medidas de restrição impostas. Com as mudanças no padrão de circulação de 

veículos pesados e nível de atividades em vários setores, os níveis de BC poderão sofrer queda, bem como a 

concentração das partículas e suas características. A profundidade óptica do aerossol, o coeficiente de espalhamento e 

outros parâmetros ópticos que influenciam no clima também estão sendo monitorados.  

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

A pesquisa é realizada com a colaboração dos professores Marcia Akemi (IAG/USP) e Nilton Évora do Rosário 

(UNIFESP), além do aluno de mestrado Erick Vieira. 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

remaura@usp.br 

 

 

 



PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Marco Bettine 

 

Linha de Pesquisa: Sociologia do Esporte 

 

Grupo de Pesquisa: Pesquisas Interdisciplinares em Sociologia do Esporte 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Análise sobre os efeitos psicossociais e econômicos em atletas e 

treinadores olímpicos e paraolímpicos brasileiros no período de quarentena provocado pelo CIVID-19 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

Pesquisa qualitativa, com coleta de dados baseada em entrevistas virtuais e semiestruturadas com atletas e 

treinadores olímpicos e paraolímpicos que treinam na cidade de São Paulo. Serão realizadas por smartphone utilizando 

a gravação das falas no próprio aparelho.  

Foram considerados atletas indivíduos que treinam e competem, de forma sistemática e oficial, uma das 

modalidades aquáticas dos programas dos Jogos Olímpicos ou Paraolímpico (JO/P), organizados pelo Comitê 

Olímpico ou Paraolímpico Internacional.  

Os treinadores são profissionais que treinam atletas da seleção brasileira de uma das modalidades aquáticas 

do programa olímpico e paraolímpico.  

A ideia deste trabalho surgiu por fatos concretos e por discursos nas mídias sociais: 

a) Fatos concretos: (i) adiamento dos JOPT em 24 de março de 2020; (ii) pandemia COVID-19. 

b) Discursos das mídias sociais: (i) atleta igual a saudável versus DCNT não saudável, portanto, o primeiro 

não deve temer o vírus e o segundo deve ficar em isolamento social (em 02 de abril foi levantado uma 

lista de 60 nomes de atletas infectados, sendo seis atletas brasileiros – Marcos Guedes, Editorial folha, 04 

de abril de 2020); (ii) idosos por serem mais vulneráveis devem ser o grupo específico a ficar em 

isolamento e não um isolamento horizontal, claramente um ageísmo ( Diogo Schelp, 02 de abril, 2020, 

UOL). 

Foram entrevistados até o presente momento 15 pessoas, sendo 2 técnicos de natação, 1 técnico de natação 

paraolímpico, 1 técnico de polo aquático, 8 atletas de natação, sendo, cinco homens e três mulheres do olímpico e uma 

nadadora paraolímpica, dois jogadores olímpicos de polo aquático. 

Buscaremos 80 sujeitos. 

Nesse cenário, o objetivo deste método consiste em delimitar conteúdos de ordem coletiva, ou seja, que 

representem a opinião e posicionamento político-social de grupos de sujeitos, sem eliminar as diferentes opiniões que 

podem surgir dentro de um mesmo campo. Este método é próprio de contextos de turbulências sociais, que envolvem 

trocas simbólicas e disputas por poder e reconhecimento social (BOURDIEU, 1983, 1989, 1990, 2003).  

Foram realizadas três perguntas sobre a temática e, posteriormente um questionário com dados adicionais:  

1. Qual o impacto que o adiamento os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2020 para 2021 teve na sua rotina 

de treinamentos e preparação e como você está lidando com o período de quarentena? Está tendo acesso a piscina para 

treinar ou está fazendo atividades fora da água? 

2. Qual sua opinião sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos para 2021? Quando deveria 

ocorrer o evento? 

3. Devido a mudança dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos você teve alguma mudança/impacto com 

patrocinadores ou no recebimento de bolsas? Está buscando tentar fechar novas parcerias até os Jogos de 2021? 



4. Dados adicionais: Nome; Data de Nascimento; Escolaridade; Objetivo para continuar na carreira; aceita 

revelar o nome; Prova que participa; Melhor marca da carreira (não em números mais pódio). 

 

2. Objetivo 

 

O objetivo mais amplo da pesquisa é auxiliar nos estudos sobre mudanças de hábitos e estilo de vida de 

diversos seguimentos da população da cidade de São Paulo durante o período de confinamento social, que se iniciou 

em 09 de março de 2020 com o fechamento das escolas e continua até o presente momento que escrevemos este texto, 

meados de abril de 2020.  

Este artigo trabalhará com um grupo específico populacional que são os atletas e treinadores profissionais de 

modalidades aquáticas olímpicas e paraolímpicas que treinam na cidade de São Paulo durante o período de quarentena 

devido a pandemia do SARS COVID-19.  

Tal investigação justifica-se pela contextualização da perspectiva de protagonistas do movimento olímpico e 

paraolímpico sobre a forma como estão enfrentando esta situação de grande instabilidade social, bem como, o 

adiamento de todas as competições esportivas, sendo a mais importante delas os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

Tóquio (JOPT). Essas informações podem contribuir, entre outras possibilidades, para reflexões sobre como os 

protagonistas do esporte de alto rendimento veem este momento histórico, quais são suas preocupações na quarentena 

e seus sentimentos.  

Há também uma falsa ideia disseminada que os atletas não teriam riscos, e que os idosos e pessoas com 

doenças crônicas não degenerativas (DCNT) que deveriam manter uma quarentena denominada vertical. A fala do 

presidente da República pode nos auxiliar nesta visão dicotômica no seguinte discurso na TV e Rádio no dia 24 de 

março de 2020: "Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada 

sentiria ou seria acometido, quando muito, de uma gripezinha ou resfriadinho". Fala essa que reflete um narcisismo 

atroz, e por outro lado coloca no indivíduo a culpa de uma condição socialmente construída das pessoas idosas ou com 

DCNT, a culpabilização já foi discutida em outros lugares em que pressupõem uma visão do estilo de vida versus as 

condições de vida onde o indivíduo é colocado no centro do debate sem contextualizar os fatores sociais, políticos e 

econômicos (Malta, et. al. 2012; (Assunção, França, 2020), ou, levantado bandeiras da produtividade e o papel 

descartável das pessoas idosas na sociedade atual (Tavares, 2020).    

O objetivo deste trabalho foi investigar o ponto de vista dos atletas olímpicos e paraolímpicos que treinam em 

São Paulo sobre diversos fatores do isolamento social, alguns relacionados a aspectos do treinamento, outros ligados a 

aspectos dos JOPT e por último, aspectos sociais mais amplos, de modo a propor reflexões sobre suas expectativas e 

percepções.  

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte – Líder: Marco Bettine 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

marcobettine@usp.br 

 

 

 



PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Silgia Aparecida da Costa/ Sirlene Maria da Costa 

 

Linha de Pesquisa: Têxteis médicos 

 

Grupo de Pesquisa: LPTT – Laboratório de Pesquisa em Têxteis Técnicos 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

Os riscos de contaminação de profissionais de saúde durante as intervenções cirúrgicas são bem conhecidos há muitos 

anos e descritos na literatura (VEZIANT; BOURDEL, SlIM, 2020). No entanto, as contaminações pelo COVID 19 

têm levado os pesquisadores do mundo todo a uma busca por formas de conter a epidemia e transmissão do vírus.  

Para evitar a contaminação e principalmente transmissão pelo COVID 19 torna-se necessário o uso de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), o documento publicado pela Organização Mundial da Saúde OMS, resume as 

recomendações para o uso racional de EPIs na saúde como configurações de atendimento domiciliar, manuseio de 

carga; também avalia a atual perturbação do cenário global da cadeia de suprimentos e considerações para tomada de 

decisão durante grave escassez de EPIs (WHO, 2020a). Foi pensando nessas questões de escassez global de EPIs que 

esses projetos foram elaborados com o intuito de promover soluções de proteção para os materiais têxteis envolvidos 

no uso hospitalar. Neste estudo, com base nas informações disponíveis na literatura sobre a estrutura do vírus , 

pretende-se desenvolver um composto microencapsulado contendo duas proteases que possam atuar na camada 

lipoproteica do vírus e desta forma causar a morte sem prejudicar os pacientes e profissionais da saúde. Também serão 

incorporados nanopartículas de CuO, ZnO para funcionalização dos tecidos. Foram enviados 4 projetos sobre a 

funcionalização de têxteis para aplicações médicas  

Título do projeto: Funcionalização de têxteis hospitalares com microcápsulas proteicas visando ação contra 

coronavírus 

Projeto para CAPES/ Projeto para CNPQ/ Projeto para FAPESP 

Projeto para FONDECYT - Fondo Nacional de Desarrollo Científico y tecnológico y de Innovación 

Tecnológica National Fund for Scientific and Technological Development and Innovation, Lima Peru. 

O projeto enviado para FONDECYT no Peru foi aprovado. O título do projeto: Indumentaria con 

protección al COVID 19 usando textiles funcionalizados con nanopartículas Orgão de Fomento: 

Registro da proposta: E067-2020-01. 

2. Objetivo 

Desenvolver têxteis funcionalizados com proteção contra o coronavírus para auxiliar os profissionais e pacientes no 

ambiente hospitalar. 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Profa. Associada Silgia Aparecida da Costa (EACH/USP) – silgia@usp.br 

Profa. Associada Sirlene Maria da Costa (EACH/USP) – sirlene@usp.br 

Pos-doc Annie Alexandra Cerón Sánchez (EACH/USP) - aacerons@usp.br 

Profa. Titular Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado (FOB/USP) - machado@fob.usp.br  

Prof. Dra. Ester Cerdeira Sabino – Imunologista Instituto de Medicina Tropical/USP.  

Prof. Ass. Rodrigo Cardoso de Oliveira (FOB/USP) - rodrigocardoso@usp.br  

Prof. Dr. Natalino Lourenço Neto (FOB/USP) - natalinoneto@usp.br  

Profa. Associada Thais Marchini de Oliveira (FOB) - marchini@usp.br Prof. Dr. Nivaldo Alonso (FM-USP) - 

nivalonso@usp.br  

Prof. Dr. Cristiano Tonello (FM- FOB/USP) – Ortorrinolaringologista - Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais - HRAC) - cristianotonello@usp.br  

Projeto Peru  

Dr. Jose Solis, Investigador Principal (UNI) Dra. Monica Gomez, (UNI) MSc. Esmeralda Roman, (UNI) Bach. Cleny 

Villalva, UNI) Dra. Silgia da Costa (EACH) Dra. Sirlene da Costa (EACH) Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira 

Machado (FOB) Dra. Thais Marchini de Oliveira (FOB) 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

Silgia Aparecida da Costa – silgia@usp.br    Sirlene Maria da Costa – sirlene@usp.br 

Demos uma entrevista para uma reporte do Jornal da USP que entrou em contato para saber a respeito dos ossos 

projetos com aplicações de efeito biológico em tecidos. Assim que for divulgado passamos o link. No dia 13/04 

fizemos uma live ao vivo falando da importância dos têxteis para a área da saúde.  

 

mailto:rodrigocardoso@usp.br
mailto:natalinoneto@usp.br
mailto:nivalonso@usp.br
mailto:cristianotonello@usp.br
mailto:silgia@usp.br
mailto:sirlene@usp.br


 

PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 
 

Responsável: Eunice Almeida da Silva 

 

Linha de Pesquisa: Recursos Humanos em Saúde 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Mapeamento e categorização das ações de Educação Permanente, 

relacionadas à covid-19, na Atenção Primária à Saúde 

  

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho está sendo realizado 

 

Este projeto tem como principal finalidade mapear e categorizar as ações de Educação Permanente 

relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, oferecidas aos profissionais que atuam na Atenção Primária à 

Saúde. Caracterizar-se-á como uma pesquisa documental; serão investigados documentos que constem registros 

das ações no período de pandemia da COVID-19, no município de São Paulo. Os dados coletados serão 

lançados no Observatório de atividades educativas para profissionais de saúde com o objetivo de divulgar, 

produzir análises pertinentes à melhoria dessas ações e criar rede de apoio entre os pesquisadores nacionais e 

estrangeiros, com vistas a preparar os profissionais de saúde, sob diferentes aspectos, para o enfrentamento de 

pandemias, endemias e epidemias. 

 

 

2. Objetivo Geral 

 

Este projeto tem como principal finalidade mapear e categorizar as ações de Educação Permanente, 

relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, oferecidas aos profissionais que atuam na Atenção Primária à 

Saúde, no município de São Paulo. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Grupo de Pesquisa: Grupo Internacional e Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Formação de Profissionais para 

área da Saúde (GIEPS) 

Estudantes de Iniciação Científica (IC): Bruno Miguel Santos Duarte, Indianara Passador Brito, Bruna Fernandes dos 

Santos, Izabella da Silva Brito, Ramon Ribeiro de Souza, Vitória Gabriela Picolo, Jennyfer Lopes de Souza, Juliana 

Vitória da Silva, Amanda Trindade Lacerda.  

 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Eunice Almeida da Silva 

eunice.almeida@usp.br 

giepes.usp@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCPDXPJSxDJqilZeTthlgRZQ 

https://www.facebook.com/giepes.usp.7 

 

 

 

 

 

 

mailto:eunice.almeida@usp.br
mailto:giepes.usp@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCPDXPJSxDJqilZeTthlgRZQ
https://www.facebook.com/giepes.usp.7


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável:  

Felipe Santiago Chambergo Alcalde 

Viviane Abreu Nunes 

 

Linha de Pesquisa: Bioquímica dos estados patológicos, mediadores celulares e Biotecnologia  

 

Grupo de Pesquisa: Biotecnologia 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Desenvolvimento de metodologias para análise e identificação do SARS-

CoV-2 e diagnóstico da COVID-19 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Metodologias eficientes e com menor prazo de obtenção de resultados são importantes para determinar a condição de 

contaminação ou não de um individuo pelo vírus SARS-CoV-2. A atual metodologia utilizada (protocolo de Berlin 

(2020) e Pasteur (2020) supõe a análise da presença do vírus pela técnica de Reação em Cadeia da Polimerase em 

tempo real (Real-time PCR, RT-PCR), procedimento de alto custo (tanto de reagentes como de equipamento), pessoal 

especializado e tempo de aproximadamente 4-6 h para obtenção do resultado. Assim, a proposta pretende avaliar a 

utilização de marcadores moleculares localizados em regiões conservadas no genoma de SARS-CoV-2 para 

identificação molecular do vírus por PCR convencional, com menor custo e tempo de análise, mas com alto grau de 

confiabilidade, reprodutibilidade e eficiência. 

 

2. Objetivo 

 

1- Clonagem, expressão e purificação de proteínas do vírus SARS-CoV-2 

2- Desenho de oligonucleotídeos marcadores moleculares do RNA do SARS-CoV-2 

3- Análise comparativa de ensaios RT-PCR e PCR para identificação de SARS-CoV-2 para fins de diagnóstico 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Felipe Santiago Chambergo Alcalde 

Viviane Abreu Nunes 

Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Felipe Santiago Chambergo Alcalde, fscha@usp.br, www.sites.usp.br/lbbp 

Viviane Abreu Nunes, vanunes@ib.usp.br 

 

 

 

 

 

 



PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável:  

Felipe Santiago Chambergo Alcalde 

Viviane Abreu Nunes 

 

Linha de Pesquisa:  Bioquímica dos estados patológicos, mediadores celulares e Biotecnologia  

 

Grupo de Pesquisa: Biotecnologia 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Difusão de informações científicas relacionadas à pandemia da COVID-19 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Divulgação de informações científicas selecionada, traduzida e oferecida a comunidade através da página d o 

Facebook e web site do Curso de graduação em Biotecnologia, Curso de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia 

Molecular e páginas dos docentes. 

 

2. Objetivo 

- Divulgação de material científico a comunidade, relacionado à pandemia de COVID-19 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Felipe Santiago Chambergo Alcalde 

Viviane Abreu Nunes 

 

Coordenação do Curso de Graduação em Biotecnologia 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Felipe Santiago Chambergo Alcalde, fscha@usp..br,  

Viviane Abreu Nunes, vanunes@ib.usp.br 

 

Páginas do Curso de Graduação em Biotecnologia 

- www.sites.usp.br/biotec-each 

- Facebook: Bacharelado Biotecnologia Each/USP 

 

Páginas do Curso de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular 

- https://sites.usp.br/each-bqbm/ 

- https://www.facebook.com/pbqbm/ 

 

 



PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Diego Maurício Riaño Pachón 

 

Linha de Pesquisa: Bioinformática  

 

Grupo de Pesquisa: Bioinformática 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Análise filogenética da glicoproteína spike(S) do vírus SARS-Cov-2 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Estudar a evolução dessa proteína para obter informações sobre a patogenicidade do SARS-Cov-2, uma vez que a 

spike é uma proteína essencial para que vírus consiga infectar o hospedeiro. Este estudo pode gerar insights 

importantes sobre o Covid-19, que poderiam contribuir para gerar respostas efetivas contra a doença. 

 

2. Objetivo 

 

1- Análise filogenética da glicoproteína spike(S) do vírus SARS-Cov-2 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Diego Maurício Riaño Pachón, 

Danilo Brito Rocha 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Diego Maurício Riaño Pachón, <diego.riano@cena.usp.br> 

Danilo Brito Rocha <danilobritorocha@usp.br> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Felipe Corchs (IPq-FMUSP) 

 

Responsáveis na EACH: Fátima L. S. Nunes e Ariane Machado Lima 

 

Linha de Pesquisa: Processamento de Imagens e Reconhecimento de Padrões 

 

Grupo de Pesquisa: Laboratório de Aplicações de Informática em Saúde (LapIS) – grupo colaborador na EACH 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Psicoterapia no COMVC-19: um estudo computacional naturalístico 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Os profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento da atual pandemia do COVID-19 estarão expostos a diversos 

tipos de estressores crônicos e severos, tais como sobrecarga de trabalho, conflitos éticos, risco de infecção e 

impotência no cuidado com os afetados.  Tendo em vista estes estressores, as equipes de saúde mental do HC se 

reuniram para dar suporte às equipes profissionais do complexo em uma iniciativa denominada COMVC-19. Dentre as 

modalidades terapêuticas envolvidas, a psicoterapia breve por videoconferência terá um lugar de destaque. Apesar de 

algum embasamento empírico da efetividade há pouco conhecimento sobre os mecanismos de mudança envolvidos 

nessa modalidade de intervenção. Pouco se conhece, de fato, sobre o que ocorre no interior de uma psicoterapia que 

leva a evoluções favoráveis, desfavoráveis e neutras nos casos atendidos em situações desta natureza. O presente 

estudo pretende analisar as sessões gravadas em vídeos e áudio dos participantes (psicoterapeutas e profissionais HC 

encaminhados à psicoterapia por motivos relacionados à crise do COVID-19) que concordarem com a participação. As 

sessões a serem registrada em vídeo e analisadas ocorrerão por videoconferência e de forma usual, como naturalmente 

ocorre na prática psicoterápica, sem nenhuma interferência do protocolo de pesquisa na atuação dos terapeutas.  Os 

registros em vídeo serão categorizados por pesquisadores com experiência em psicoterapia e, com base na 

categorização resultante, algoritmos computacionais serão desenvolvidos para identificação automática de padrões de 

interação em uma grande quantidade de sessões e díades.  

 

2. Objetivo 

 

Detectar padrões nas interações psicoterápicas de forma a conhecer melhor os mecanismos de mudança do processo 

psicoterápico que são associados a evoluções favoráveis e desfavoráveis, otimizando a capacidade de resposta 

psicológica e psiquiátrica em situações de crise. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Felipe Corchs 

Fátima L. S. Nunes 

Ariane Machado Lima 

Hermon Faria de Araújo 

Oswaldo Ferreira Leite Netto 

Roberto Alves Banaco 

Denis Roberto Zamignani 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Felipe Corchs - felipe.corchs@usp.br   

Fátima L. S. Nunes – fatima.nunes@usp.br 

Ariane Machado Lima – ariane.machado@usp.br 

 

 

mailto:ariane.machado@usp.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Prof. Marcelo Antunes Nolasco 

 

Linha de Pesquisa: Ciência e tecnologia ambiental 

 

Grupo de Pesquisa: GEPASS - Grupo de Estudos e Pesquisa em Água, Saneamento e Sustentabilidade 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): O Saneamento, os Recursos Hídricos e a Covid-19 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

A partir da utilização de testes rápidos de detecção do SARS Cov-2 (Novo Coronavírus) ou de seus fragmentos em 

amostras de água na cidade de São Paulo e Região Metropolitana em estações de tratamento de esgotos buscar-se-á 

conhecer as rotas do vírus. As informações permitirão contribuir com a área ambiental e a saúde pública e suas 

relações com o saneamento básico. 

 

2. Objetivo 

 

Ampliar o conhecimento e identificar aas rotas do novo Coronavírus em diversos ambientes aquáticos e  

compartimentos  da infraestrutura sanitária urbana para avaliar a presença ou ausência de material genético do vírus 

nos diferentes compartimentos. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

GEPASS – USP. Alunos de graduação das diversas áreas, alunos de mestrado e doutorado e pesquisadores. 

 

O grupo está buscando parcerias e colaborações além de financiamento para a realização da pesquisa. 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Prof. Marcelo A. Nolasco. E-mail: mnolasco@usp.br. (11) 99214-2868 

Endereço: Laboratorio de Saneamento e Tecnologias Ambientais (LabTecS): Rua Arlindo Bettio, 1000. Ed A#3, 

segundo andar. São Paulo. CEP 03828-000. EACH – USP. 

 

 

mailto:mnolasco@usp.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Wagner Tadeu Iglecias e Agnaldo Valentin 

 

Linha de Pesquisa: Gestão de Políticas Públicas 

 

Grupo de Pesquisa: Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas (Oipp) “Prof. Dr. José Renato de Campos Araujo”  

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): GPP Debate 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Projeto GPP Debate: Ciclo de debates do curso de Gestão de Políticas Públicas (EACH/USP) organizado pelos 

professores Wagner Iglecias e Agnaldo Valentin com objetivo de relacionar temas de interesse da Gestão Pública 

diante da pandemia. Debates realizados: 05/04/2020: Pandemia, Auxílio Emergencial e Renda Básica, com Leandro 

Ferreira e Ergon Cugler; 09/04/2020: Pandemia e as Mulheres (saúde, trabalho e política), com Flávia Batista, Tamara 

Crantschaninov e Thaisa Torres Nunes; 12/04/2020: Emergência Sanitária (medidas de exceção e soberania popular), 

com Vinícius Felix; 14/04/2020:  Pandemia e Populações Vulneráveis, com Kassia Bobadilla, Natália Neris e Raquel 

Sobral; 16/04/2020: Situação dos povos indígenas na conjuntura da Covid-19 e atuação da APIB, com Sônia 

Guajajara, Thiago Henrique Guarani, Jozileia Kaingang, Erisvan Guajajara e mediação de Gabriela Rosa Medeiros; 

18/04/2020: Política e Comunicação em tempos de Pandemia, com Carlos Cinquegrana Jr.; 21/04/2020: Pandemia, 

Políticas Públicas e Federalismo, com Renata Bichir, Cristiane Kerches e Ursula Dias Peres. Debates disponíveis em: 

https://www.youtube.com/channel/UCTpwtboLtG56uegyasFljjA. 

 

2. Objetivo 

 

Divulgar ações e reflexões de docentes, egressos, discentes e convidados em torno da agenda de Políticas Públicas 

imposta pela emergência da pandemia causada pela COVIC-19. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos  

 

Wagner Iglecias, Agnaldo Valentin, Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Prof. Dr. José Renato de 

Campos Araújo” 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Agnaldo Valentin - guiligui@usp.br 

Wagner Tadeu Iglecias - wi6@usp.br 

https://www.youtube.com/channel/UCTpwtboLtG56uegyasFljjA. 

 

 

mailto:guiligui@usp.br
mailto:wi6@usp.br
https://www.youtube.com/channel/UCTpwtboLtG56uegyasFljjA


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Dr. Alex Antonio Florindo 

 

Linha de Pesquisa: Saúde Pública; Epidemiologia.   

 

Grupo de Pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividade Física e Saúde da Universidade de São 

Paulo (GEPAF-USP). 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Comportamentos e doenças e a pandemia de COVID-19 em adultos e 

idosos brasileiros: um estudo longitudinal.   

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Será um estudo longitudinal de coorte. Serão entrevistados por telefone 4 mil adultos com 18 anos ou mais na cidade 

de São Paulo por duas vezes com intervalo de um ano entre as entrevistas. Na avaliação inicial, serão avaliados todos 

os indicadores de prevalência dos comportamentos e dos cuidados identificados (níveis de atividade física no tempo de 

lazer e como forma de transporte; níveis de comportamento sedentário; sono; consumo alimentar; percepção de saúde; 

percepção em relação às mudanças em sua vida com a pandemia) e de prevalência das doenças e fatores de risco 

(COVID-19; obesidade; transtornos de ansiedade e depressão; hipertensão arterial, diabetes tipo 2; capacidade 

funcional). Na segunda avaliação, ao final do segundo ano, será entregue o relatório final com dados de possíveis 

mudanças dos comportamentos (níveis de atividade física no tempo de lazer e como forma de transporte; níveis de 

comportamento sedentário; sono; consumo alimentar; percepção de saúde; percepção em relação às mudanças na vida 

com a  pandemia) e de incidência das doenças e fatores de risco (COVID-19; obesidade; transtornos de ansiedade e 

depressão; hipertensão arterial, diabetes tipo 2; capacidade funcional).  Ressaltamos que a execução deste projeto 

ainda depende de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da EACH-USP e também de obtenção de financiamento. 

Foi pedido financiamento para o edital MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 – COVID-19.  

 

2. Objetivo 

 

Objetivo geral: Estudar longitudinalmente comportamentos e doenças em amostra de adultos e idosos brasileiros após 

a restrição de circulação e distanciamento social devido a pandemia COVID-19. Objetivos específicos: 1) Identificar a 

prevalência de pessoas acometidas pela COVID-19. 2) Acompanhar longitudinalmente os seguintes comportamentos e 

cuidados em amostra de adultos e idosos brasileiros: Níveis de atividade física no tempo de lazer e como forma de 

transporte; Comportamento sedentário no lazer, no trabalho e no transporte; Sono; Consumo de alimentos protetores e 

de risco para doenças crônicas; Segurança alimentar e nutricional ao consumo alimentar, aos modos de comer e à 

relação com o alimento; Percepção de saúde; Percepção em relação às mudanças na vida com a pandemia; Acesso aos 

sistemas de saúde. 3) Verificar possíveis mudanças após a COVID-19 das seguintes doenças e fatores de risco: 

Obesidade; Transtornos de ansiedade e depressão; Hipertensão arterial e diabetes tipo 2; Capacidade funcional; 

Consumo de medicamentos para hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e transtornos de ansiedade e depressão.   

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Alex Antonio Florindo (Coordenador), Margarethe Thaisi Garro Knebel (aluna de doutorado da Faculdade de Saúde 

Pública da USP; Professores da EACH-USP:  Ruth Caldeira de Melo, Douglas Roque Andrade, Eunice Almeida da 

Silva, Ana Carla Bliacheriene, Sandra Maria Lima Ribeiro, Luciano Vieira de Araújo, Meire Cachioni, Flávia Mori 

Sarti, André Cavalcanti Rocha Martins, Samila Sathler Tavares Batistoni, Cássio de Miranda Meira Jr., Deusivânia 

Vieira da Silva Falcão, Kathia Maria Honório, Homero Fonseca Filho, Ricardo Ricci Uvinha; Professores e 

pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP: Dirce Maria Lobo Marchioni, Regina Tomie Ivata Bernal; 

Professora da Universidade Federal de São Paulo:  Lara Miguel Quirino Araújo; Professor da Universidade Federal de 

Minas Gerais: Rafael Moreira Claro; Professora da Universidade Federal de Lavras: Camila Maria de Melo.     

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Professor Dr. Alex Antônio Florindo aflorind@usp.br. Site: www.each.usp.br/gepaf  

 

 

mailto:aflorind@usp.br
http://www.each.usp.br/gepaf


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Alex Antonio Florindo 

 

Linha de Pesquisa: Saúde Pública; Epidemiologia da atividade física; Epidemiologia da obesidade.   

 

Grupo de Pesquisa: GEPAF - Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividade Física e Saúde da Universidade 

de São Paulo. 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Comportamentos de atividade física e estado nutricional antes, durante e 

após a pandemia de COVID-19 em adultos e idosos residentes em São Paulo: um estudo longitudinal. 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

Este projeto faz parte de auxílio à pesquisa – temático já aprovado pela FAPESP (2019/17049-3) e a partir da 

pandemia de COVID-19 foi elaborada uma nova fase de investigação de comportamentos. O presente estudo de coorte 

tem como linha de base os dados do Inquérito de Saúde de São Paulo (ISA) finalizado em 2015. A amostragem da 

linha de base foi feita por conglomerados e entrevistadas 4.043 pessoas com 12 anos ou mais de 150 setores 

censitários de cinco áreas administrativas de saúde (30 setores em cada área). Em 2020, em virtude do distanciamento 

social provocado pela pandemia de COVID-19, resolvemos elaborar uma nova fase de coleta de dados. Será realizada 

uma entrevista telefônica com os participantes que possuam números de telefones ativos em nossa base de dados logo 

após o final do distanciamento social e do período de quarentena provocado pela pandemia de COVID-19. Será 

aplicado um questionário para verificar níveis de atividade física, comportamento sedentário, sono, transtornos 

mentais, consumo de alimentos, doenças, autorrelato do peso e da estatura e comportamentos durante o período de 

distanciamento social na pandemia COVID-19 que contempla especificamente atividade física, comportamento 

sedentário, estado nutricional, sono e alimentação. A elaboração e validação desse bloco relacionado ao COVID-19 

dar-se-á em três fases utilizando uma amostra independente de 100 pessoas da comunidade da EACH-USP (alunos de 

graduação, de pós-graduação, funcionários e idosos): Fase 1) Fase Exploratória – Por meio de ligação telefônica, será 

aplicado um questionário com questões predominantemente abertas investigando possíveis alterações dos 

comportamentos supracitados. Fase 2) Elaboração e aplicação de um questionário, baseado nos resultados das 

entrevistas da Fase 1. Este questionário, também será aplicado via telefone, e terá conteúdo similar ao questionário da 

fase anterior, exceto pelo formato das perguntas/respostas (predominantemente composto por perguntas fechadas). 

Fase 3) Após sete dias, os entrevistados na etapa anterior (Fase 2) serão convidados novamente a responder o mesmo 

questionário, seguindo os mesmos protocolos. Este reteste objetiva uma validação do questionário a partir de uma 

análise das características psicométricas do instrumento criado, incluindo indicadores de concordância teste-reteste. 

Posteriormente, serão realizadas as entrevistas telefônicas com todas as pessoas do ISA-2015 (n=4043) que possuírem 

telefone fixo ou celular. No ano de 2021, será feita a coleta de base domiciliar oficial com todos participantes 

entrevistados em 2015, para uma nova avaliação dos comportamentos relacionados à saúde investigados nas coletas 

anteriores. Ressaltamos que a execução da fase que trata da parte dos comportamentos na pandemia de COVID-19 

ainda depende de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da EACH-USP e também de obtenção de financiamento. 

Será pedido financiamento para o edital FAPESP-Suplementos de Rápida Implementação contra COVID-19 

(Coronavirus Disease 2019).  

2. Objetivo 

Estudar a prática de atividade física e o estado nutricional em adultos e idosos residentes no município de São Paulo, 

antes, durante e após o período de distanciamento social devido a pandemia COVID-19. Como objetivos específicos, 

pretende-se verificar: 1) Se houve e, se sim, quais foram as alterações nos comportamentos relativos à prática de 

atividade física geral e nos diferentes domínios, em níveis de comportamento sedentário, no sono, no consumo de 

alimentos protetores e de risco para doenças, na obesidade e em transtornos mentais; 2) Se o ambiente onde as pessoas 

residem e trabalham tem relação com possíveis mudanças nestes comportamentos; 3) Se a pandemia de COVID-19 e o 

período de distanciamento social  tem relação com possíveis mudanças nestes comportamentos 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Além dos pesquisadores que já estão na proposta inicial do projeto temático, nesta fase para a pandemia de COVID-19 

foram inclusos o Pós-doutorando Inaian Pignatti Teixeira (EACH-USP); os seguintes Professores da EACH-USP: 

Sandra Maria Lima Ribeiro, Homero Fonseca Filho, Kathia Maria Honório, Cássio de Miranda Meira Jr, Tânia Viel; e 

a Professora Camila Maria de Melo da Universidade Federal de Lavras. 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

Professor Dr. Alex Antônio Florindo aflorind@usp.br. Site: www.each.usp.br/gepaf 

 

mailto:aflorind@usp.br
http://www.each.usp.br/gepaf


  

PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Prof. José Carlos Vaz, Ergon Cugler e Pamela Quevedo  

 

Linha de Pesquisa: Mapeamento e catalogação das produções das Universidades brasileiras no combate ao Covid-19 

 

Grupo de Pesquisa: Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Professor Doutor José Renato de Campos Araújo” 

(OIPP) e Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública (GETIP) 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Ciência Popular  

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

O projeto Ciência Popular é uma iniciativa dos estudantes de graduação do curso de Gestão de Políticas Públicas 

(EACH/USP) e tem o objetivo de mapear e catalogar ações das universidades brasileiras no combate aos efeitos da 

pandemia da covid-19. A versão preliminar, disponibilizada na primeira semana de execução, já contou com cerca de 

300 iniciativas mapeadas em todo Brasil. Em recente parceria com a União Nacional dos Estudantes (UNE), foi 

estabelecido compartilhamento do banco de dados da entidade com o Observatório e cooperação técnica para 

ampliação do mapeamento em território nacional.  

 

2. Objetivo 

 

Mapear e catalogar as iniciativas de produções científicas nas Universidades brasileiras, a fim de divulgar a produção 

da ciência brasileira e criar rede de apoio entre os pesquisadores.  

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

O projeto é coordenado pelos pesquisadores Ergon Cugler, Guilherme Lamana, Leticia Collado, Marcelo Saito e 

Pamela Quevedo, tendo como orientador o professor José Carlos Vaz. É vinculado ao OIPP e GETIP.  

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Mapeamento disponível em: https://bit.ly/CienciaPopular;  

Facebook: www.fb.me/cienciapopular.br 

E-mail: vaz@usp.br, ergon@usp.br e pamelaquevedo@usp.br  

 

 

mailto:vaz@usp.br
mailto:ergon@usp.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 
Responsável: Prof. José Carlos Vaz, Ergon Cugler e Pamela Quevedo 
 

Linha de Pesquisa: Apoio técnico para as gestões municipais do Estado de São Paulo   

 

Grupo de Pesquisa: Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Professor Doutor José Renato de Campos Araújo” 

(OIPP) e Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública (GETIP) 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Apoio aos Municípios  

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

O projeto de Apoio aos Municípios é uma iniciativa articulada por estudantes de graduação do curso de Gestão de 

Políticas Públicas (EACH/USP) através da parceria técnica entre o Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas 

“Professor Doutor José Renato de Campos Araújo” (OIPP), do Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na 

Gestão Pública (GETIP), o Fórum Internacional dos Municípios BRICS (Fórum IMBRICS) e a Associação Paulista de 

Municípios (APM) pela elaboração de orientações aos municípios no combate aos efeitos da pandemia da covid-19. 

Estamos fazendo um levantamento de demandas dos municípios e de suas iniciativas para combate ao Covid-19. O 

guia será disponibilizado para todas prefeituras do Estado de São Paulo e replicado para demais regiões do país.  

2. Objetivo 

 

Oferecer cartilha comum com suporte técnico a todos os municípios do Estado de São Paulo – com sugestões de 

gestão para o curto, médio e longo prazo.  

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

O projeto é coordenado e articulado pelo pesquisador Ergon Cugler, pelo professor José Carlos Vaz, pelo Executivo do 

IMBRICS, Henrique Domingues, pela pesquisadora Pamela Quevedo e pelo egresso do curso Vinicius Felix. Ainda, 

são pesquisadores envolvidos no projeto: Guilherme Lamana, Leticia Collado e Marcelo Saito. Há também a 

colaboração técnica de professores da EACH/USP vinculados ao OIPP e de Prefeitos vinculados à APM através do 

presidente Dr. Carlos Cruz.  

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

E-mail: vaz@usp.br, ergon@usp.br e pamelaquevedo@usp.br  

 

 

 

mailto:vaz@usp.br
mailto:ergon@usp.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Luis Mochizuki 

 

Linha de Pesquisa: Educação Física 

 

Grupo de Pesquisa: LabCAF 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Call for papers in Frontiers in Psychology: Coronavirus Disease (COVID-

19): Psychological and Behavioral Consequences of Confinement on Physical Activity, Sedentarism, and Rehabilitation 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Com um grupo de pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Espanha e Alemanha, estamos organizando uma chamada 

especial de artigos científicos para a revista Frontiers in Psychology (impact fator 2,129) denominada: Coronavirus 

Disease (COVID-19): Psychological and Behavioral Consequences of Confinement on Physical Activity, Sedentarism, 

and Rehabilitation. Esta chamada para artigos tem como objetivo reunir trabalhos que discutam as repercussões da 

pandemia provocada pelo COVID-19 na prática de atividade física, esporte e reabilitação. A previsão é começar a 

receber artigos científicos para revisão a partir do final de maio deste ano. 

 

 

2. Objetivo 

 

Organizar um número da revista Fronties in Psychology sobre as repercussões psicológicas e comportamentais da 

pandemia provocada pelo COVID-19 na prática da atividade física, esporte e reabilitação. 

 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Luis Mochizuki, Laboratório de Ciências da Atividade Física; Almeida Pedro, Instituto Superior de Psicología 

Aplicada (ISPA), Portugal; Michael Brach, University of Münster, Germany; Ricardo de la Veja, Universidad 

Autónoma de Madrid, Spain; Mauricio Garzón, Montreal University, Canada; Júlia Maria D'Andréa Greve, Labratório 

de Estudos do Movimento, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Faculdade de Medicina, University of São Paulo, 

Brazil; Margarita Limón, Universidad Autónoma de Madrid, Spain 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Luis Mochizuki, mochi@usp.br 

 

 

 



 

PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Luis Mochizuki 

 

Linha de Pesquisa: Educação Física 

 

Grupo de Pesquisa: LabCAF 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Virtual Motor Control Summer School 

 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Estamos organizando um evento científico chamado Virtual Motor Control Summer School, 2020, que é transmitido 

pelo canal no YouTube (mochizukil) e meu perfil no Facebook. São 7 palestras ministradas por renomados cientistas 

da área de controle motor e biomecânica sobre assuntos de ponta na pesquisa científica sobre como os movimentos do 

corpo humano são controlados. Essas atividades envolvem uma palestra por dia às terças-feiras e sábados de acordo 

com o programa que apresento a seguir. Estas atividades estão realizadas para reunir estudantes e cientistas do mundo 

todo e são transmitidas da residência dos convidados. Até o momento já temos cerca de 900 inscritos nesse evento.  

 

1 - APRIL 25 (SATURDAY): ANATOL FELDMAN, UNIVERSITY OF MONTREAL, CANADA 

Eye, head movements and vestibulo-ocular reflex revisited in the context of indirect, referent control of motor actions 

https://youtu.be/QwTwmLxdmHc 

2 - APRIL 28 (TUESDAY): MINDY LEVIN, MCGILL UNIVERSITY, CANADA 

Normal and disordered motor control – motor equivalence and adaptability during reaching tasks 

https://youtu.be/0Ce_kwiSum8 

3 - MAY 2 (SATURDAY): JOHN ROTHWELL, UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON, UK 

Investigating and treating movement control in health and disease using non-invasive brain stimulation 

https://youtu.be/9EKAXUt28ko 

4 - MAY 5 (TUESDAY): JEROEN SMEETS, FREE UNIVERSITY, THE NETHERLANDS 

How to move accurately: the case of grasping 

5 - MAY 9 (SATURDAY): MARCO SANTELLO, ARIZONA STATE UNIVERSITY, USA 

Sensorimotor integration and neural control of the hand: Behavioral, psychophysical and imaging approaches 

6 - MAY 12 (TUESDAY): GREGOR SCHÖNER, RÜHR UNIVERSITY, GERMANY 

The neural dynamics of movement generation 

7 - MAY 16 (SATURDAY): MARK LATASH, PENN STATE UNIVERSITY, USA 

Stability of action and perception 

 

2. Objetivo 

 

Organizar um evento científico em ambiente virtual para atingir os estudantes e pesquisadores da área de controle 

motor e biomecânica no momento da pandemia provocada pelo COVID denominado Virtual Motor Control Summer 

School 2020. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Luis Mochizuki, Ulysses Fernandes Ervilha, Juliana Pennone, Audrea Lara, Pedro Lanza, Ricardo Pereira Junior, 

Ademir Testa Junior, Thiago Teruya, Allana Lima, Paulo Carrara, Debora Cantergi, Alethea Nardini, Laboratório de 

Ciências da Atividade Física EACH USP; Mark Latash, Pennsylvania State University, USA; Mindy Levin, University 

McGuill University, Canada. 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Luis Mochizuki, mochi@usp.br 

 

 



 

PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Luis Mochizuki 

 

Linha de Pesquisa: Educação Física 

 

Grupo de Pesquisa: LabCAF 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Barreiras, facilitadores e efeitos de um programa de exercícios físicos via 

telemonitoramento para profissionais de educação física e para pacientes com AVC e Doença de Parkinson.  

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

A pandemia provocada pelo COVID-19 provocou a paralisação no oferecimento de programas de atividade física para 

as pessoas. O sedentarismo é um fator que pode agravar as condições de saúde, principalmente em grupos de pessoas 

com maior fragilidade da saúde por causa de problemas como a doença de Parkinson ou pelas consequências de um 

acidente vascular cerebral. O teleatendimento é uma alternativa para manter essas pessoas se exercitando sob 

monitoramento adequado. Porém, pouco se sabe das dificuldades para isso ser realizado. Este estudo visa descrever e 

discutir as barreiras e facilitadores que um programa de atividade física desenvolvido por meio de telemonitoramento 

pode encontrar.  

 

 

2. Objetivo 

Avaliar barreiras, facilitadores e efetividade de um programa de exercícios físicos por telemonitoramento para 

indivíduos que sofreram um acidente vascular cerebral ou que tenham doença de Parkinson. 

Avaliar barreiras, facilitadores e efetividade de um programa de exercícios físicos personalizado por 

telemonitoramento oferecido por profissionais de educação física . 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Luis Mochizuki, Audrea Lara, Beatriz Araújo, Thainá Alves da Silva, Pedro Lanza, Marcelo Caldeira, Allana Lima, 

Laboratório de Ciências da Atividade Física EACH USP; Camila Torriani-Pasin, Vitoria Domingues, Marina Makhoul, 

Tatiana Beline de Freitas, Gisele dos Santos Palma, Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano, 

EEFE. 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

Luis Mochizuki, mochi@usp.br; Camila Torriani-Pasin, camilatorriani@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:mochi@usp.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

Responsável: Maria Eliza Mattosinho Bernardes 

 

Linhas de Pesquisa: Mediação Simbólica e Desenvolvimento Humano / Mudança Social e Participação Política 

 

Grupo de Pesquisa: Gepespp: Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Sociedade e Políticas Públicas- concepções da 

teoria histórico-cultural / Ledep: Laboratório de Educação e Desenvolvimento Psicológico. 

 

Título:  As contradições históricas da Educação no Brasil  e o drama humano em uma sociedade do espetáculo no período 

da (pós)pandemia Covid -19 

 

Resumo : breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado: 

 

Os participantes do GEPESPP e do LEPEP organizam-se para uma análise crítica sobre o momento atual, no Brasil e 

no mundo, tendo como foco: a) a análise do drama humano em tempos de crise social no Brasil e no mundo; b) as 

ciências sociais na análise da complexidade da realidade concreta no Brasil e no mundo; c) as contradições históricas 

dos processos educativos nos seus diferentes níveis e as necessidades para a superação das mesmas a partir de uma 

educação integral que contemple aspectos da cultura humana essenciais para a promoção do desenvolvimento 

humano; d) a arte como expressão da subjetividade humana em tempos de crise social; e) desdobramentos possíveis do 

período pós-quarentena: cenários para uma mudança prática. O projeto de pesquisa coletivo deve ser apresentado na 

forma de artigos a serem publicados em e-book/dossiê em revista indexada.  

 

2. Objetivo geral: Analisar as contradições emergentes no processo de transformação conjuntural da organização social 

vigente que evidenciam o drama humano objetivado nas relações sociais e na educação formal e não formal - 

educação básica, educação pela arte, ensino superior - e identificar caminhos necessários para superá-las na promoção 

de uma sociedade justa e equânime. 

Objetivos específicos: 

a) Problematizar e compreender o drama humano em uma sociedade do espetáculo, em tempos de pandemia e 

póspandemia, no Brasil e no mundo, a partir do Enfoque Histórico Cultural  e de expressões da arte. 

 

b) Explicitar o local das ciências sociais frente às mudanças que uma pandemia causa na sociedade do espetáculo e  

propor a superação do senso comum que privilegia as ciências biológicas, visto que a psicologia, a sociologia e a 

antropologia são os meios necessários para um olhar mais humanizado. 

 

c)  Explicitar as contradições instituídas historicamente na educação básica pública manifestadas nas diversas 

expressões de exclusão/desigualdade, evidenciadas no período da pandemia, e problematizar encaminhamentos no 

âmbito de sistemas educacionais, de gestão escolar e na prática pedagógica. 

  

d) Analisar a produção artística, do Brasil e do mundo, que vem sendo disponibilizada on-line durante a pandemia de 

Covid-19, na tentativa de compreender o papel da arte e do artista, neste momento. 

 

e) Explicar as contradições dos momentos de ruptura com base em períodos críticos da história e oferecer potenciais 

sugestões para a construção de um cenário democrático e possível, através das políticas públicas. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos - GEPESPP/LEDEP e CEDEP  

 

● Pesquisadores: Maria Eliza Mattosinho Bernardes, Mara Aparecida de Castilho Lopes, Maria Flavia Silveira 

Barbosa, Laura Calejon, Guillermo Arias Beatón. 

● Estudantes de pós-graduação: Aline Cristine Moraes Fontes, Agatha Marega, Ana Paula Barbosa, Eliane 

Candida Pereira, Sandra Braga Freire, Mayara Xavier G.Rachid, Vinicius F. de Carvalho. 

● Estudantes de graduação: Camila Cristina dos Santos, Cristina Maria Ferreira Lopes, Eder Flavio Moura 

Bonfim, Julio Cesar Leite. 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Maria Eliza Mattosinho Bernardes 

email: memberna@usp.br 

https://membernardes.wixsite.com/bernardes-mem 

 

 

mailto:memberna@usp.br
https://membernardes.wixsite.com/bernardes-mem


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Valéria Barbosa de Magalhães 

 

Linha de Pesquisa: História Oral e Memória 

 

Grupo de Pesquisa: Gephom – Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória. 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Webseminários “Conversando sobre história oral”. #ficaemcasa 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado: 

 

A partir de 16/4/20, o GEPHOM lançou uma série de webseminários sobre história oral para serem vistos durante a 

quarentena. Foram cinco mini-palestras preparadas por nossos pesquisadores (de até 6 minutos). 

Episódios: 

“O que é história oral?” - Valéria Barbosa de Magalhães. 

“História oral e história pública” – Ricardo Santhiago Correa 

O Sujeito na História Oral – Daisy Perelmutter 

Tipos de Entrevista em História Oral – Livia Lima 

Transcrição em História Oral – Maria Carolina Diampietri  

 

Público: Todos que têm interesse ou curiosidade sobre temas da história oral e memória estão convidados a assistir.  

 

2. Objetivo 

 

Proporcionar ao público em geral informações básicas sobre o método da história oral, de forma rápida e acessível, 

durante a pandemia do COVID-19. 

Os vídeos ficarão disponíveis por tempo indeterminado. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos: Gephom – Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral 

e Memória. 

 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

E-mail: gephom@gmail.com 

 

Links:  

 

CANAL DO GEPHOM/USP NO YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/channel/UC77xWDUbBWtMaUm4XqvcNnA  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/gephomusp/ 

Gephom/USP: www.each.usp.br/gephom 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC77xWDUbBWtMaUm4XqvcNnA
https://www.facebook.com/gephomusp/
http://www.each.usp.br/gephom


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Bibiana Graeff  

 

Linha de Pesquisa: Gestão Gerontológica 

 

Grupo de Pesquisa: Direitos Humanos, Envelhecimento e Velhice 

 

Título da Ação: Campanha 60+ por eles/elas mesmos/as contra a Covid 19  

 

Disciplina: Estágio Curricular Integrado III: Gestão de Redes de Apoio e Gestão de Casos I 

 

Campo: Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 

Projeto de Pesquisa: Direitos da pessoa idosa e gestão gerontológica 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

No contexto da pandemia de Covid-10 no Brasil, pessoas idosas têm sofrido discriminação e violências de diversas 

formas, enquanto, deveriam, ao contrário, serem valorizadas, ouvidas, consultadas. Tal situação inspirou a ideia de 

desenvolvermos, junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, essa proposta de campanha, através de 

entrevistas com pessoas idosas.  

 

Em nossa proposta de entrevista, no contexto da epidemida da COVID-19, foram abordados os aspectos que tangem as 

estratégias que as pessoas idosas entrevistadas têm usado para enfrentar a discriminação, a hostilização, o preconceito 

e estigmas propagados em relação aos idosos, configurando atitudes idadistas. Também foram exploradas as 

estratégias de enfrentamento e fortalecimento que as pessoas idosas participantes têm adotado em relação ao 

isolamento físico e às outras dificuldades relacionadas à pandemia. 

 

A campanha foi lançada e difundida nas páginas oficiais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo nas redes 

sociais no dia 29/04/2020. Foram então, lançados dois depoimentos naquela semana (um vídeo e uma foto), sendo 

outros dois depoimentos lançados na semana seguinte. A campanha circulou por meio virtual através de aplicativos e 

páginas de redes sociais.  

 

2. Objetivo 

 

Dar a voz para as pessoas idosas, para relatarem como têm enfrentado a pandemia de covid-19, trabalhando assim uma 

imagem positiva, de fortalecimento da pessoa idosa, e combatendo o idadismo. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

O projeto foi desenvolvido pelo grupo de estagiários do Bacharelado de Gerontologia (EACH/USP) no âmbito da 

disciplina:  Estágio Curricular Integrado III: Gestão de Redes de Apoio e Gestão de Casos I, sob supervisão da Profa. 

Dra. Bibiana Graeff  (responsável pelo Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Envelhecimento e Velhice, que 

desenvolve projeto de pesquisa sobre “Direitos da pessoa idosa e gestão gerontológica”) e da Defensora Pública 

Fernanda Dutra Pinchiaro, coordenadora do Núcleo de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

Os estudantes/estagiários que desenvolveram o projeto foram:  

Isabella Santos da Silva, Katia Moreira Lima, Laydiane Alves Costa, Lucas Pereira da Silva, Maria Eduarda Finelli e  

Victoria Tavelli Alves. 

Participaram das entrevistas as seguintes pessoas idosas: 

Alzira Finelli de Freitas Vieira, Elídia Izabel da Silva, José Sampaio e Vital Pereira da Costa. 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Bibiana Graeff, bibiana.graeff@usp.br,  

Fernanda Dutra Pinchiaro, fpdutra@defensoria.gov.def.br 

  

 

mailto:bibiana.graeff@usp.br
mailto:fpdutra@defensoria.gov.def.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsáveis: Profa. Ester Gammardella Rizzi e Karla Aline Moreira de Oliveira 

 

Linha de Pesquisa: Os tipos de judicialização e a discussão de políticas públicas junto ao Poder Judiciário: disputa ou 

alienação democrática? 

 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): A POPULAÇÃO CARCERÁRIA E A INEFICIÊNCIA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS SANITÁRIAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL: EXEMPLOS E 

ALTERNATIVAS PARA O BEM-ESTAR DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE 

 

 

Resumo  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 7 de janeiro de 2020, emitiu uma nota em que confirmava a 

existência de um novo tipo de vírus chamado de COVID-19 (OPAS, 2020). Aqueles que contraem o vírus podem ser 

assintomáticos, apresentar algo como um simples resfriado ou, nos casos mais graves, uma síndrome respiratória 

aguda grave. Nesse contexto, foram elaboradas recomendações de alcance individual e comunitário, como a lavagem 

das mãos, etiqueta respiratória e o distanciamento social. O distanciamento social é uma medida que abrange tanto o 

isolamento de casos como também o isolamento de maneira voluntária para evitar locais aglomerados, para impedir a 

disseminação descontrolada do vírus (Ministério da Saúde, 2020; GARCIA; DUARTE, 2020).  

Se é verdade que o distanciamento social afeta e pode ser realizado de forma diferente para diferentes classes 

sociais e tipos de trabalhadores, muito mais dramática é a situação das pessoas em privação de liberdade. Quando 

falamos sobre o sistema carcerário brasileiro, a realidade para o cumprimento de medidas são mais problemáticos do 

que o Estado consegue sustentar, levando em conta os dados alarmante sobre o encarceramento em massa e a 

ineficiência de se exigir medidas como distanciamento social em presídio brasileiros nesse cenário. O Brasil tem, 

atualmente, aproximadamente 812 mil pessoas em privação de liberdade. 362.547  em regime fechado, o que confere 

ao país o vergonhoso lugar de terceira maior população carcerária do mundo. Além disso, o número de vagas no 

sistema prisional para todos estes presos em regime fechado é muito menor do que o necessário, visto que em 2019, 

segundo INFOPEN, enquanto a população carcerária crescia 1,49%, houve uma diminuição no número de vagas 

disponibilizadas de -2,72% (INFOPEN, 2019) . A privação de liberdade no Brasil significa viver em pequenos espaços 

cheios de pessoas: o oposto do que é recomendado para a prevenção do coronavírus.  

Esta pesquisa tem como objetivo investigar e verificar o problema do hiperencarceramento no contexto do 

COVID-19 e analisar medidas alternativas ao isolamento social para a população privada de liberdade brasileira, bem 

como realizar um comparativo com medidas para o sistema prisional realizadas por outros países no mesmo cenário de 

pandemia.  

 

2. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

COLAB - Co:Laboratório de Desenvolvimento e Participação 

 

3. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

ester.rizzi@usp.br 

 

karla.aline.oliveira@gmail.com  

 

mailto:ester.rizzi@usp.br
mailto:karla.aline.oliveira@gmail.com


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Profa Dra Kathia Maria Honorio 

 

Linha de Pesquisa: Química Medicinal  

 

Grupo de Pesquisa: Grupo de Inteligência Artificial 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Prospecção de Substâncias Químicas Candidatas a Agentes Terapêuticos 

frente ao vírus SARS-CoV-2: Uso de Técnicas de Bioinformática, Aprendizado de Máquina, Triagem in silico e Avaliação 

Biológica 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

O novo coronavírus, designado como SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2), foi identificado 

pela primeira vez em Wuhan (China) em dezembro de 2019. O vírus se espalhou rapidamente da China para mais de 

55 países em todo o mundo e, até essa data, infectou em torno de 4.000.000 pessoas, incluindo 287.525 mortes 

(https://www.who.int), já excedendo a epidemia de SARS-CoV-1 de 2003. Este coronavírus (SARS-CoV-2) se espalha 

amplamente entre humanos e outros mamíferos e, embora a maioria dos pacientes infectados sofra apenas de sintomas 

leves como febre e tosse associados a um bom prognóstico, a doença pode evoluir para casos fatais de pneumonia e 

insuficiência respiratória aguda, especialmente em pessoas mais idosas com comorbidades. A doença causada pela 

SARS-CoV-2 é chamada de COVID-19. O genoma viral codifica mais de 20 proteínas, entre as quais estão duas 

proteases (PLpro e 3CLpro) que são vitais para a replicação do vírus, podendo ser consideradas como alvos promissores 

para o desenvolvimento de novos fármacos. Diante deste cenário, o grupo de pesquisadores já vem realizando análises 

in silico de forma a entender melhor os alvos biológicos envolvidos na SARS-CoV-2, assim como avaliar substâncias 

isoladas de produtos naturais como potenciais ligantes dos principais alvos biológicos e, futuramente, como possíveis 

candidatos a fármacos. 

 

2. Objetivo 

 

O principal objetivo deste projeto é prospectar possíveis substâncias candidatas como agentes terapêuticos frente ao 

vírus SARS-CoV-2 empregando técnicas de bioinformática, aprendizado de máquina, triagem in silico de bases de 

dados contendo substâncias de origem natural e sintética e realização de ensaios biológicos de forma a contribuir com 

a descoberta de potenciais candidatos a fármacos para o tratamento da COVID-19. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Prof. Dr. Felipe Chambergo Alcade (EACH-USP) 

Prof. Dr. Humberto Miguel Garay Malpartida (EACH-USP) 

Prof. Dr. João Henrique Ghilardi Lago (UFABC) 

Prof. Dr. Luciano Digiampietri (EACH-USP) 

Profa Dra Kathia Maria Honorio (EACH-USP) 

Profa Dra Miriam Sannomiya (EACH-USP) 

Profa Dra Patrícia Rufino Oliveira (EACH-USP) 

Profa Dra Tânia Viel (EACH-USP) 

Profa Dra Viviane Abreu Nunes Cerqueira Dantas (EACH-USP) 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Kathia Maria Honorio, kmhonorio@usp.br 

 

 



PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

Responsável: Patricia Targon Campana (EACH-USP Brasil), Roger C. Hiorns (IPREM-CNRS França) Linha 

de Pesquisa: Nanomateriais avançados 

Grupo de Pesquisa: Grupo de Biomateriais e Espectroscopia ( https://www.facebook.com/Campana.PT) 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Síntese e caracterização de polímeros pH-responsivos para liberação 

controlada de vacinas - PATCH-19 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a u ma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Sabe-se que o vírus da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2), responsável pela 

doença do coronavírus (COVID-19), matou 276.000 pessoas em todo o mundo e provavelmente muitos milhares 

nos últimos meses. Enquanto o desenvolvimento de vacinas para deter o vírus e a descoberta de medicamentos 

eficazes para mitigar os efeitos da doença está em andamento, o impacto que a maneira pela qual esses 

medicamentos serão administrados é patente e necessita também da busca por soluções mais seguras e viáveis. 

Sabe-se que os adesivos (PATCH) podem ser usados para administrar vacinas e medicamentos com eficácia muito 

maior que as injeções. Os adesivos evitam o uso e o descarte de muitas agulhas, que podem ser perigosas para os 

profissionais de saúde, além da possibilidade de serem feitos com materiais biodegradáveis. Eles são mais baratos e 

mais seguros devido à maneira como o medicamento pode ser administrado por um período controlado, permitindo 

que o corpo desenvolva uma resposta imune e/ou se beneficie do medicamento. É importante ressaltar que são 

evitadas doses excessivas que apresentam seus próprios riscos; os pacientes recebem doses mais eficazes, pois o 

excesso de medicação não é removido pelo organismo antes que ele atue. 

 

2. Objetivo 

 

Este projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de nanomateriais avançados baseados em filmes e 

nanofibras eletrofiadas para fornecer moléculas adequadas para vacinas contra COVID-19. Os polímeros utilizados 

são sensíveis ao pH, permitindo a entrega controlada das substâncias a partir de scaffolds que permitam a liberação 

prolongada. Estes scaffolds serão construídos com base nos sistemas já desenvolvidos pelos grupos envolvidos (P.T. 

Campana et al. Pulsatile discharge from polymeric scaffolds: a novel method for modulated drug release, Bull. 

Chem. Soc. Jpn., 2019, 92, 1237-1244.) Assista ao vídeo que explica o sistema em: https://youtu.be/pE9q4p_EA-I. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos  

 

IPREM CNRS, França. Dr. Roger C Hiorns (Coordenador). 

Grupo de Biomateriais e Espectroscopia: Profa Patricia Targon Campana (Responsável pela equipe brasileira), Aline 

O. Pereira (mestrado), Enzo B. Duó Jr (IC). 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Patricia Targon Campana: Grupo de Biomateriais e Espectroscopia (BMESpec): Twitter: @profaPCampana 

email: pcampana@usp.br 

Facebook do BMESpec: https://www.facebook.com/Campana.PT 

Blog do BMESpec: h ttp://each.usp.br/bmespec 

 

 

http://www.facebook.com/Campana.PT)
https://youtu.be/pE9q4p_EA-I
mailto:pcampana@usp.br
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PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

Responsável: PATRICK ALEXANDER WACHHOLZ 

 

Linha de Pesquisa: - 

  

Grupo de Pesquisa: - 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Avaliação da resposta e prontidão para a mudança no enfrentamento da 

pandemia do COVID-19 por parte dos gestores de instituições de longa permanência para idosos na América Latina 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

Usando as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a prevenção e controle da pandemia no contexto 

das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), pretende-se descrever como foi o planejamento e 

preparação destas, e como estão sendo as rotinas de enfrentamento pela equipe e residentes. Em geral, as iniciativas de 

enfrentamento para a COVID-19 devem envolver estratégias de treinamento e preparação dos empregados e 

trabalhadores da saúde destas instituições, educação e informação para os idosos residentes, assim como uma 

comunicação apropriada com as famílias e sociedade. Além disso, é essencial que exista um planejamento cuidadoso 

para a aquisição de insumos estratégicos, como equipamentos de proteção individual (EPI), detecção precoce de casos 

suspeitos de COVID-19, rotinas de desinfecção e restrição de movimentação e transporte sob determinadas situações.  

- Tipo de estudo: estudo observacional transversal descritivo, a ser conduzido de modo eletrônico (online) com os 

gestores das ILPI´s de países latino-americanos. 

- Procedimentos: A investigação será conduzida exclusivamente através de meios eletrônicos (online). Os dados serão 

coletados por pelo menos quatro semanas consecutivas, através de uma plataforma chamada Google Forms. Para a 

participação e inclusão na investigação, todos os respondentes precisarão registrar seu consentimento através de um 

Termo de Consentimento Informado online, registrando um endereço eletrônico de contato 

- Critérios de elegibilidade: Proprietários, gestores, gerentes ou administradores de ILPIs de quaisquer tamanho 

(grande, médio ou pequeno porte), tipo (pública, privadas, filantrópicas, mistas) ou localização (centros urbanos ou 

zona rural) podem ser convidados a participar desta investigação. 

- Instrumento: instrumento de avaliação da prontidão organizacional para a mudança, baseado no framework 

Promoting Action on Research in Health Services (PARIHS). 

 

2. Objetivo: 

Esta investigação objetiva avaliar a resposta e a prontidão para a mudança face ao enfrentamento da pandemia de 

COVID-19 pelos gestores das ILPIs na América Latina. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

- Patrick Alexander Wachholz - Faculdade de Medicina De Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), 

Botucatu, Brasil. 

- Alessandro Ferrari Jacinto - Disciplina de Geriatria E Gerontologia, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 

São Paulo, Brasil  

- Ruth Caldeira de Melo - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil  

- Sandra Milena Caicedo Correa - Hospital Universitario San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

- Helena Akemi Wada Watanabe - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil 

- Paulo José Fortes Villas Boas - Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), 

Botucatu, Brasil. 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

patrick.wachholz@unesp.br 

 

 

mailto:patrick.wachholz@unesp.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 
 

 

Responsável: Tânia Araújo Viel 

Linha de Pesquisa: Envelhecimento cerebral, doença de Alzheimer, estratégias para manutenção da longevidade com saúde. 

Grupo de Pesquisa: Grupo de Pesquisa em Neurofarmacologia 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Envelhecimento celular como fator de susceptibilidade à COVID-19: 

uso de senolíticos como potencial terapêutico 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

O presente projeto foi inicialmente idealizado para estudar o envelhecimento e as alterações celulares que influenciam 

a função de tecidos e órgãos. Um importante mecanismo relacionado a esse processo e que aparenta ser um fator 

relacionado a muitas doenças ligadas à idade é ao envelhecimento celular, fator que vem sendo bastante relacionado 

ao surgimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Portanto, o objetivo do projeto era 

estratificar a susceptibilidade de  fibroblastos de idosos, diagnosticados ou não com a doença, ao envelhecimento 

celular e determinar se esses efeitos podem ser reduzidos ou eliminados com o tratamento com baixas doses de lítio ou 

compostos fenólicos como elagitaninos, ácidos fenólicos e flavonóides - uma vez que em trabalhos anteriores 

demonstramos os efeitos neuroprotetores desses compostos. 

Diante da pandemia do Coronavírus e, de acordo com a experiência prévia das equipes envolvidas, elaboramos a 

hipótese de que idosos pertencentes ao grupo de risco (com hipertensão, diabetes e/ou doença pulmonar obstrutiva 

crônica - DPOC) podem ter aumento da síntese e liberação de fatores relacionados ao envelhecimento celular (SASPs, 

do inglês "senescence-accelerated secreted fenotypes), o que torna a membrana celular dos tecidos-alvo mais 

susceptíveis à ancoragem do SARS-CoV-2, por meio das proteínas ACE-2 e TMPRSS2. Um trabalho relacionado a 

esse assunto foi recentemente enviado à revista Aging (Albany NY) (Viel TA, Chinta S, Rane A, Chemoli M, Buck HS, 

Andersen JK. Microdose lithium reduces cellular senescence in human astrocytes - a potential pharmacotherapy for 

COVID-19?) e está em fase de revisão. 

2. Objetivo 

Diante da hipótese que o padrão ou estilo de vida de idosos pode definir sua susceptibilidade a doenças, os objetivos 

do projeto são verificar o padrão alimentar, nível de atividade física, determinantes de fragilidade e estresse em idosos 

pertencentes ao grupo de risco para COVID-19; verificar se esses idosos possuem mais marcadores de envelhecimento 

celular e avaliar o efeito de senolíticos como protetores da letalidade produzida pelo SARS-CoV-2 nesse grupo com 

maior susceptibilidade. 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo: 

Profa. Dra. Tânia Araújo Viel, Professora Associada 

Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda, Professora Titular 

Profa. Dra. Meire Cachione, Professora Associada 

Profa. Dra. Samila Sathler Tavares Batistoni, Professora Doutora 

Profa. Dra. Deusivania Falcão, Professora Associada 

Profa. Dra. Ruth Caldeira de Melo, Professora Doutora 

Prof. Dr. Francisco Luciano Pontes, Professor Doutor 

Profa. Dra. Sandra Ribeiro, Professora Associada 

Prof. Dr. Humberto Miguel Garay Malpartida, Professor Doutor 

Profa. Dra. Beatriz Aparecida Gutierrez, Professora Doutora  

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo: 

Prof. Dr. Hudson de Sousa Buck, Professor Titular 

Profa. Dra. Roberta Sessa Stilhano, Professora Assistente 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo, Universidade Federal de Mato Grosso: 

Profa. Dra. Maressa Caldeira Morzelle, Professora Doutora 

Instituições Estrangeiras Associadas: 

 Buck Institute for Research on Aging, Novato, CA, Estados Unidos da América 

 Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto, Portugal 

 Instituto de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

Tânia Araújo Viel, taniaviel@usp.br, instagram: @lane_usp 

Grupo de pesquisa: http://www5.each.usp.br/web/prof/taniaviel/ 
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PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 
Responsável: Alexandre Ferreira Ramos 
 

Linha de Pesquisa: Doenças Infecciosas e Parasitárias. Virologia; Biofísica de processos e sistemas; Cirurgia Experimental; 

Física de plasmas e descargas elétricas.  
 

Grupo de Pesquisa: AMPhyBio (Laboratório de Matemática Aplicada e Física Biológica) 
 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Avaliação da efetividade de plasmas de descargas elétricas na  inativação 

de SARS-CoV-2 em cultura celular/tecidos humanos e análise de citotoxicidade. (projeto submetido ao CNPq) 
 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado:  
Embora assintomática à maioria da população, a Covid-19 é altamente contagiosa e requer internação em UTI por até 2 

semanas com utilização de respiradores em ~5% dos que a contraem. Reduzir o período de intubação é crucial para 

minimizar: o mal-estar de pacientes; os riscos de contaminação de equipes de saúde; a contaminação de ambientes 

hospitalares e o uso de leitos de forma a prevenir lotação e colapsos de sistemas de saúde regionais/nacionais. Ademais, 

embora temporária, a pandemia de Covid-19 ocasionará a contaminação por partículas virais de diversos ambientes 

fechados, como hospitais e laboratórios. Ademais, ainda não há vacina contra a SARS-CoV-2, o que torna susceptível à 

infecção uma grande parcela da população e torna fundamental a esterilização de ambientes e objetos para reduzir a 

taxa de novas infecções pelo vírus. O tempo de internação de pacientes e a taxa de infecção de indivíduos dependem, 

respectivamente, da quantidade de partículas virais no pulmão e em ambientes fechados frequentados por indivíduos 

susceptíveis. Assim, faz-se míster desenvolver tecnologias que reduzam as populações virais em pulmão ou ambientes 

fechados. A despeito da clara distinção de requisitos tecnológicos à inativação de vírus no corpo humano e no 

ar/superfícies de ambientes fechados, é auspicioso que um mesmo processo físico, inativação viral por plasmas frios, 

seja potencialmente útil em ambos os processos. 

2. Objetivo 

Desenvolver tecnologia de plasma frio para inativação de SARS-CoV-2. Analisaremos a efetividade do plasma frio 

como inativador do SARS-CoV-2 em cultura celular/tecidos humanos e sua citotoxicidade em tecidos humanos. Para 

tal, instalaremos dispositivos geradores de plasma por descargas elétricas em pressão atmosférica em laboratório de 

nível 3 de biossegurança; investigaremos as condições de inativação de partículas virais em cultura e em tecidos 

humanos contaminados por plasmas gerados a partir de ar, hélio, argônio, nitrogênio e suas misturas; investigaremos a 

capacidade de esterilização de equipamentos médicos pelo plasma, e.g. o interior do duto de endoscópio de 

respiradores; investigaremos a viabilidade de construir um filtro a plasma a ser acoplado à respiradores visando reduzir 

a carga viral no pulmão de pacientes infectados; analisaremos o potencial de uso do vírus inativado por plasma frio no 

desenvolvimento de vacinas contra a covid-19; analisaremos a interação do plasma frio com tecidos humanos 

infectados e não-infectados para verificar seu potencial uso clínico; analisaremos o potencial de utilização do plasma 

frio à esterilização de ambientes contaminados de SARS-CoV-2 por acoplamento à sistemas de ventilação em ambiente 

hospilares e de campanhas; avaliaremos a viabilidade comercial das tecnologias bem-sucedidas que desenvolvermos 

visando aplicações duais. Prevemos o estabelecimento de um programa de comunicação científica a ser realizado 

durante toda a execução do projeto. 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

 

Nome Afiliação 

Alexandre Ferreira Ramos 

(coordenador) 

Universidade de São Paulo / Escola de Artes, Ciências e Humanidades e 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – USP – SP – Brasil 

Cristiane Koga Ito 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / Instituto de Ciência 

e Tecnologia - Campus de São José dos Campos-UNESP-SP-Brasil- 

Edison Luis Durigon Universidade de São Paulo / Departamento de Microbiologia-USP-SP-Brasil 

Fellype Nascimento Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer-CTI-SP-Brasil 



Fernanda Correa 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / Departamento de 

Educação Ciencias Sociais e Politicas Internacionais-UNESP-SP-Brasil 

Gilberto Petraconi 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica / Departamento de Física-ITA-SP-

Brasil 

Gustavo Canal 
Universidade de São Paulo / Laboratorio de Fisica dos Plasmas-USP-SP-

Brasil- 

Homero Santiago 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica / Departamento de Física-ITA-SP-

Brasil- 

José Helder Severo 
Universidade de São Paulo / Laboratorio de Fisica dos Plasmas-USP-SP-

Brasil- 

Jose Joaquin Lunazzi 
Universidade Estadual de Campinas / Departamento de Física do Estado 

Sólido e Ciência dos Materiais-UNICAMP-SP-Brasil- 

Jose Pinhata Otoch Universidade de São Paulo / Departamento de Cirurgia-USP-SP-Brasil 

Jose Piqueira 
Universidade de São Paulo / Departamento de Telecomunicações e Controle-

USP-SP-Brasil 

Konstantin Georgiev Kostov 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / Departamento de 

Física e Química-UNESP-SP-Brasil 

Luis Melchert Faber Schmutzler 
Universidade Estadual de Campinas / Departamento de Eletrônica Quântica-

UNICAMP-SP-Brasil- 

Luiz Fabrício Vergueiro 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / Departamento de 

Educação Ciencias Sociais e Politicas Internacionais-UNESP-SP-Brasil 

Magno Collares 
Universidade Federal do Rio Grande / Instituto de Matemática, Estatística e 

Física -FURG-RS-Brasil 

Marilia Seelaender 
Universidade de São Paulo / Instituto de Ciências Biomédicas-USP-SP-

Brasil- 

Mario Ueda 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Laboratório Associado do 

Plasma-INPE-SP-Brasil- 

Munumasa Machida 
Universidade Estadual de Campinas / Departamento de Eletrônica Quântica-

UNICAMP-SP-Brasil- 

Ricardo Galvão 
Universidade de São Paulo / Laboratorio de Fisica dos Plasmas-USP-SP-

Brasil- 

Robert Boyle 
Universidade Federal do Rio Grande / Instituto de Ciências Biológicas-

FURG-RS-Brasil 

Roberto Honda 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / Faculdade de 

Engenharia de Guaratinguetá-UNESP-SP-Brasil- 

Rodrigo Pessoa 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica / Departamento de Física-ITA-SP-

Brasil- 

Rogerio Mota 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / Faculdade de 

Engenharia de Guaratinguetá-UNESP-SP-Brasil 

Rogerio Oliveira 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Laboratório Associado do 

Plasma-INPE-SP-Brasil- 
 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Alexandre Ferreira Ramos (coord.) alex.ramos@usp.br 

Cristiane Koga Ito cristiane.koga-ito@unesp.br 



Edison Luis Durigon eldurigo@usp.br 

Fellype Nascimento fellype@gmail.com 

Fernanda Correa fernanda.das.gracas@hotmail.com 

Gilberto Petraconi petrafilho@gmail.com 

Gustavo Canal canal@if.usp.br 

Homero Santiago odairtur@gmail.com 

José Helder Severo jhsevero@if.usp.br 

Jose Joaquin Lunazzi lunazzi@ifi.unicamp.br 

Jose Pinhata Otoch pinhata@usp.br 

Jose Piqueira jose.piqueira@poli.usp.br 

Konstantin Georgiev Kostov konstantin.kostov@unesp.br 

Luis Melchert Faber Schmutzler luisfaber@hotmail.com 

Luiz Fabrício Vergueiro luizfabriciovergueiro@gmail.com 

Magno Collares magnocollares@furg.br 

Marilia Seelaender seelaend@icb.usp.br 

Mario Ueda mario.ueda@inpe.br 

Munumasa Machida machida@ifi.unicamp.br 

Ricardo Galvão rgalvao@if.usp.br 

Robert Boyle roberttewboyle@mac.com 

Roberto Honda robertoyzumihondah@gmail.com 

Rodrigo Pessoa rodrigopessoa@gmail.com 

Rogerio Mota rogerio.mota@unesp.br 

Rogerio Oliveira rogerio.oliveira@inpe.br 
 

 
 



PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

Responsável: Rosemeire Sartori de Albuquerque Linha 

Linha de Pesquisa: Saúde da Mulher 

Grupo de Pesquisa: O UNIVERSO FEMININO NA DIMENSÃO DO CICLO VITAL 

Título (O Medo do Parto em tempo de Pandemia do Novo Coronavírus ) 

Resumo 

Embora o universo das grávidas seja inferior comparado ao dos pacientes em geral, é importante destacar que 

requerem cuidados especiais, na intenção de preservação das boas práticas na assistência ao parto e nascimento e ao 

mesmo tempo proteger o binômio mãe-filho do Coronavirus, uma vez que na atual situação caótica mundial, as 

mulheres continuam grávidas e concebem seus bebês. Número importante dessas mulheres enfrentam preocupações, 

ansiedades e medos relacionados com o parto, embora o expressem de diferentes formas. A pandemia da doença 

COVID-19 surge como uma nova fonte de medo entre todas as grávidas e famílias porque parece acentuar o 

significado do desconhecido e da imprevisibilidade do parto uma vez que, estão expostas ao perigo, à falta de 

segurança, à submissão a normas das instituições de saúde, com a anulação da possibilidade de escolhas pessoais, 

culminando com a sensação de perda de seu controle tanto na gravidez quanto no parto, somado às incertezas em 

relação ao futuro, num mundo vulnerável e a vulnerabilidade tendo destaque os medos e a luta pelas expectativas. 

No atual cenário da pandemia vemos as grávidas, os companheiros e as suas famílias enfrentarem luto de algumas 

das suas expectativas, ao perceberem que não podem frequentar cursos de gestantes para preparação para o parto e 

parentalidade presenciais, que algumas das consultas do plano de vigilância da gravidez são anuladas ou realizadas 

através de plataformas digitais e que, após o nascimento, não poderiam estar reunidos em família. Na verdade, a 

pandemia da COVID-19 tem suscitado preocupações devido à suspensão do direito ao acompanhante durante o 

trabalho de parto e parto em alguns lugares, à realização de intervenções obstétricas desnecessárias, como induções 

às 39 ou 40 semanas e cesarianas sem indicação clínica. Da mesma maneira o contato pele a pele foi comprometido, o 

alojamento conjunto e a amamentação foram desencorajados em casos suspeitos ou confirmados de mulheres com 

COVID-19, sob justificativas de serem práticas potencialmente inseguras em alguns países. Desde o início da crise, a 

interpretação de quais estratégias estão associadas a cuidados seguros é causa de forte debate entre aqueles que 

consideram que esta situação mostra a forma como muitos serviços de obstetrícia destituíram práticas baseadas em 

evidências científicas e ainda defendem cuidados restritivos sob argumento da proteção e da prevenção de danos 

evitáveis. A partir do descrito decidimos desenvolver estudo de análise reflexiva acerca da pandemia do Novo 

Coronavírus como uma nova e preocupante forma de medo do parto. 

2. Objetivo 

 

Refletir sobre o medo de parto das grávidas e a manutenção das práticas assistenciais relacionadas ao parto e 

nascimento 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Profa Dra Rosemeire Sartori de Albuquerque (EACH/USP) 

Patricia Souto,( Doutoranda da Universidade Católica Portugues/ Porto- Portugal) 

Profa Dra Paula Prata (Professor-Adjunto Escola Superior de Enfermagem do 

Porto) 

4. Contato correspondente 

 

Profa Dra Rosemeire Sartori de Albuquerque (EACH/USP) 

 rosemeiresartori@usp.br 

 

mailto:rosemeiresartori@usp.br


 
PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 
 

Responsável: Eunice Almeida da Silva 

 

Linha de Pesquisa: Recursos Humanos em Saúde 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): ‘Treinamento interativo customizado’ de profissionais de saúde que fazem 

visita domiciliar: COVID-19 e outras epidemias, endemias  

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

 

Um sistema virtual de capacitação para profissionais que trabalham na Atenção Primária à Saúde (APS) e realizam 

visita domiciliar. Com base no perfil profissional, nos dados clínicos médico e de enfermagem, dados sócio 

econômicos, epidemiológicos dos usuários e de sua comunidade, o profissionais terão acesso ao ‘Treinamento 

Interativo Customizado’, de acordo com o seu perfil e a sua categoria profissional. 

 

2. Objetivo Geral 

 

Este projeto, interinstitucional e multidisciplinar, visa desenvolver um sistema virtual de capacitação para profissionais 

que trabalham na Atenção Primária à Saúde (APS) e realizam visita domiciliar. 

 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Grupo de Pesquisa: Grupo Internacional e Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Formação de Profissionais para 

área da Saúde (GIEPS) 

Departamento de Computação da Universidade Federal Fluminense-RJ:  

 

Universidad Autónoma de Madrid-Espanha 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Eunice Almeida da Silva 

eunice.almeida@usp.br 

giepes.usp@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCPDXPJSxDJqilZeTthlgRZQ 

https://www.facebook.com/giepes.usp.7 

 

 

 

 

  

mailto:eunice.almeida@usp.br
mailto:giepes.usp@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCPDXPJSxDJqilZeTthlgRZQ
https://www.facebook.com/giepes.usp.7


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 
Responsável: Profa. Ivana Brito 
 

Linha de Pesquisa: Estudo das Percepções 

 

Grupo de Pesquisa: Laboratório de Modulação Neuroendócrina sobre a Emoção e Funções Cognitivas. 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): A percepção dos profissionais de saúde sobre suas emoções e 

comportamentos durante e após a pandemia de COVID-19: um estudo longitudinal. 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado: 

 

A epidemia de COVID-19 tem evoluído rapidamente no Brasil, impondo ao sistema de saúde uma sobrecarga que 

pode impactar diretamente os profissionais de saúde na linha de frente do combate à epidemia. A grande carga de 

trabalho associada à escassez de equipamentos de proteção individual, à falta de medicamentos específicos, ao 

distanciamento dos familiares e ao risco de morte pela grande exposição ao vírus podem contribuir para o 

desequilíbrio emocional desses profissionais. Assim, estudar os efeitos da pandemia sobre as emoções desses 

profissionais torna-se uma medida de saúde pública, no sentido de favorecer estratégias de mitigação dos efeitos 

negativos associados à pandemia tanto para os próprios profissionais, como para seus pacientes e familiares. O 

objetivo do presente trabalho é estudar longitudinalmente o impacto da pandemia COVID-19 sobre o estado 

emocional dos profissionais de saúde, nas cidades da grande São Paulo. Para isso, utilizaremos um questionário de 

divulgação virtual, baseado em instrumentos de investigação sobre o estresse ocupacional severo, o transtorno do 

estresse pós-traumático, o medo da morte e do morrer e o humor, bem como medos e inseguranças relacionados aos 

familiares desses profissionais. A análise dos resultados obtidos contará com discussões diretamente relacionadas às 

variáveis definidas pelo questionário, mas também permitirá refletir sobre esses estados emocionais à luz de 

contribuições de estudos sociológicos e antropológicos sobre emoções, permitindo melhor compreensão sobre os 

impactos emocionais da pandemia para os profissionais de saúde. 

 

2. Objetivo 

 

Estudar longitudinalmente o impacto da pandemia COVID-19 sobre o estado emocional dos profissionais de saúde nas 

cidades da grande São Paulo. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos: 

 

Laboratório de Modulação Neuroendócrina sobre Funções Cognitivas e Emoção: 

Profa. Dra. Ivana Brito 

Jessica Urtado da Silva (doutoranda) 

Raphaela Romão Teixeira de Souza (IC) 

 

Grupo Internacional e Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre a Formação do Profissional de Saúde: 

Profa. Dra. Eunice Almeida da Silva 

Profa. Dra. Régia Cristina Oliveira  

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Ivana Brito, ibrito@usp.br 

 

 



PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 
Responsável: Bibiana Graeff 
 

Linha de Pesquisa: Direitos Humanos, Envelhecimento e Velhice  

 

Grupo de Pesquisa: Direitos Humanos, Envelhecimento e Velhice  

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Assessoria Técnica para Elaboração da Nota Técnico n. 6 de 2020, do 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, sobre Covid-10 no contexto de ILPIs 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

Desde 2019, houve aproximação e trocas de conhecimento e experiência sobre instituições de longa permanência pra 

idosos e direitos humanos das pessoas idosas entre o Núcleo de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, especialmente na pessoa da Defensora Dra. Fernanda Dutra Pinchiaro, 

a Profa. Bibiana Graeff (EACH/USP) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, especialmente  pela 

atuação de dois peritos: Daniel Melo e Adriana Raquel Ferreira Costa Oliveira. Essa aproximação se materializou 

ainda em 2019 através de evento científico organizado pela Defensoria Pública de São Paulo que contou com palestras 

de Adriana Raquel Ferreira Costa Oliveira e da Profa. Bibiana, entre outros palestrantes. 

 

Em abril de2020, diante da pandemia de Covid-19, os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura retomaram contato com a Profa. Bibiana Graeff e com a Dra. Fernanda Dutra Pinchiaro para troca de ideias e 

construção de conhecimento no sentido da elaboração de uma Nota técnica com recomendações para o enfrentamento 

da pandemia no contexto das ILPIs. 

 

A Nota técnica foi lençada em maio de 2020, conforme a seguinte notícia: 
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2020/05/nota-06_ilpis_covid.pdf 

 

 

2. Objetivo 

Formular recomendações para prevenção e combate à covid-19 no contexto de Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs) no Brasil  

 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Adriana Raquel Ferreira Costa Oliveira, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

Daniel Melo, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

Bibiana Graeff, EACH/USP 

Fernanda Dutra Pinchiaro, Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Adriana Oliveira - adriana.oliveira@mdh.gov.br 

Daniel Melo - daniel.melo@mdh.gov.br 

Fernanda Pinchiaro - fpdutra@defensoria.sp.def.br 

Bibiana Graeff – bibiana.graeff@usp.br 

 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2020/05/nota-06_ilpis_covid.pdf 

 

 

 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2020/05/nota-06_ilpis_covid.pdf
mailto:fpdutra@defensoria.sp.def.br
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2020/05/nota-06_ilpis_covid.pdf


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

Responsável: Samila Sathler Tavares Batistoni 

 

Linha de Pesquisa: Promoção de saúde e envelhecimento 

Grupo de Pesquisa: PPGER 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Saúde, Suporte Social e Enfrentamento Psicológico entre Idosos de 

uma Universidade Aberta à Terceira Idade  durante a Pandemia de COVID-19 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

No presente momento, estamos, mundialmente, enfrentando a Pandemia causada pelo novo Coronavírus ou Sars-Cov-

2, pois seu rápido avanço e os óbitos causados por este vírus vem alarmando e preocupando a população em geral. As 

medidas de prevenção pelo distanciamento social e o risco de ser infectado pelo novo coronavírus, por meio de contato 

pessoal, podem contribuir para sentimentos de solidão e sofrimento psicológico. Além da ameaça da infecção viral 

grave e, muitas vezes, fatal, a pandemia da COVID-19 está influenciando, especialmente, as pessoas idosas por meio 

de ampla gama de consequências econômicas, sociais e familiares.  Diante deste cenário, é necessário ter o 

conhecimento das consequências do isolamento social/quarentena para os idosos na USP Aberta à Terceira Idade - 

EACH|USP 60+. Este projeto tem como objetivos: Averiguar como as pessoas idosas lidam com o isolamento 

social/quarentena; Identificar possíveis estados de depressão durante a Pandemia; Identificar as dificuldades 

enfrentadas e estratégias utilizadas no atual cenário; Compreender o significado que a ação do isolamento tem para 

eles; Identificar o impacto da falta das atividades para a manutenção do bem-estar; Desvendar o medo da morte frente 

à contaminação e à doença; Verificar a capacidade financeira e/ou de geração de renda durante a quarentena. Trata-se 

de pesquisa quantiqualitativa. Na parte quantitativa serão utilizadas as Escalas de Suporte Social e Solidão, Depressão 

Geriátrica (GDS) e Estratégias de Enfrentamento. Na parte qualitativa serão realizadas entrevistas individuais com 

perguntas abertas e utilizaremos a abordagem fenomenológica Heideggeriana. Serão entrevistados, 120 estudantes  da 

EACH|USP 60+ da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP por meio de via telefônica ou Whatsapp. Os 

dados serão coletados durante a Pandemia e serão analisados pelo programa SPSS versão 23 e os depoimentos 

categorizados por redução fenomenológica. A pesquisa será submetida ao CEP EACH-USP para análise Ética. 

Palavras-chave: Envelhecimento ativo. Pandemia. Isolamento social. Universidade Aberta da Terceira Idade. 

 

2. Objetivo 

. Verificar como idosos matriculados na EACH|USP 60+ lidam com o isolamento social/quarentena;  

. Identificar possíveis estados de depressão durante a Pandemia; 

. Identificar as dificuldades enfrentadas e estratégias utilizadas no atual cenário; 

. Compreender o significado que a ação do isolamento tem para eles; 

. Identificar o impacto da falta das atividades para a manutenção do bem-estar; 

 . Mensurar o nível de atividade física das pessoas 60+; 

. Verificar o medo da morte frente à contaminação e à doença; 

. Verificar a capacidade financeira e/ou de geração de renda durante a quarentena. 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

- Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez, Bibiana GCP Fabre,  Deusivania V. Falcão, Jorge Felix, Samila Batistoni, Maria 

Luisa Bestetti, Meire Cachioni, Mônica S Yassuda, Rosa YS Chubaci, Ruth C Melo, Thiago Costa Florentino.  

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

Samilabatistoni@gmail.com 

19996055899 

Rchubaci@usp.br  

11996233456 

 

 

 

mailto:Samilabatistoni@gmail.com
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PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Rosa Yuka Sato Chubaci e Keila kimie Gondo 

 

Linha de Pesquisa: Saúde, envelhecimento e doenças crônicas 

 

Grupo de Pesquisa: ProsaGer – Promoção de saúde em Gerontologia 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): QUARENTENA POR COVID-19: A EXPERIÊNCIA DA 

PARTICIPAÇÃO  POR “LIVE” DOS ALUNOS 60+  NA DANÇA SÊNIOR 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

O Programa USP60+ é oferecido semestralmente, com mais de trinta oficinas  variados para as pessoas 60+. No 

primeiro semestre de 2020 foram matriculados 80 alunos (divididos em 2 grupos) na oficina de Dança Sênior, as 

oficinas aconteceram nas duas primeiras semanas de março, porém interrompidas até o momento. Desde então, a 

docente responsável, juntamente com as monitoras passaram a oferecer “Lives” de Dança Sênior, duas vezes por 

semana, com 40 minutos de duração. Desta forma, alguns destes alunos 60+, passaram a fazer a atividade de Dança 

Sênior através  das aulas online. Desta forma verificar a eficácia das lives junto aos alunos 60+ é de suma importância, 

e deve ser realizada durante o quarentena para melhor compreensão das suas necessidades.  

Palavras chaves: UATI. Envelhecimento ativo. Quarentena. COVID-19. 

 

2. Objetivo 

Geral: 

Conhecerr a percepção dos alunos da oficina de Dança Sênior da USP 60+ da EACH-USP que participam de 

aulas online (lives) 

Especificos: 

- Identificar as motivações que levam os alunos 60+ a praticarem aulas on-line de Dança Sênior; 

- Mensurar a satisfação com a vida durante a quarentena. 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Keila Kimie Gondo 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

Rchubaci@usp.br  

119962 3 3456 

 

 

mailto:Rchubaci@usp.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

Responsável: Rosa Yuka Sato Chubaci, Monia Claudia Sarturatto 

Linha de Pesquisa: SAÚDE, ENVELHECIMENTO E DOENÇAS CRÔNICAS 

Grupo de Pesquisa: PROSAGER Promoção de saúde em Gerontologia 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): O USO DA MÁSCARA FACIAL PELA PESSOA COM SINTOMAS 

DE  DOENÇA RESPIRATÓRIA INFECTOCONTAGIOSA: A PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO EM LOCAIS 

PÚBLICOS 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

Milhares de pessoas no mundo morrem anualmente vítimas de doenças respiratórias, sendo a população idosa a mais 

acometida. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, no Brasil em 2019, 1.109 pessoas foram a óbito decorrente da 

influenza, sendo 54,6% desses óbitos, pacientes com mais de 60 anos. Desde o início do ano de 2020, a população 

mundial está alarmada com o veloz e crescente índice de infecção pelo coronavírus (COVID -19) o qual tem sido 

responsável por infectar milhares de pessoas ao redor do mundo e causar mais de 9.000 óbitos. Hoje no Brasil 

(22/03/2020), segundo o último boletim do Ministério da Saúde há 1546 casos confirmados de COVID-19 em todos os 

estados, sendo a grande maioria em São Paulo, com registro de 25 óbitos e 3 no Rio de Janeiro. Para a prevenção da 

influenza a OMS recomenda a adoção de medidas farmacológicas, como vacinas; e medidas não farmacológicas como 

hábitos de higiene, (ex. a lavagem das mãos), isolamento do indivíduo contaminado e o uso de máscaras faciais por 

profissionais da saúde. Contudo ainda não há vacinas para a prevenção do coronavírus (COVID-19) e as principais 

orientações da OMS para evitar a contaminação são hábitos de higiene como lavar as mãos, cobrir boca e nariz ao 

espirrar e isolamento social. No Brasil, as máscaras faciais são recomendadas especialmente dentro dos ambientes 

hospitalares; e diante da preocupação com a prevenção fora da área hospitalar, este projeto visa abordar o uso de 

máscaras faciais, pelas pessoas com sintomas de alguma doença respiratória, em locais públicos como um método 

preventivo contra a disseminação de tais doenças. Desta forma, o objetivo desta pesquisa será promover a 

conscientização da população sobre a importância da prevenção de doenças respiratórias infectocontagiosas; 

compreender as razões da não adesão ou adesão do uso da máscara pelas pessoas doentes; e estimular o uso da 

máscara como medida de proteção individual e de não propagação de doenças respiratórias. A atual pesquisa será de 

caráter “quanti-qualitativa”, e terá como referencial metodológico a Fenomenologia Social de Alfred Schütz para a 

análise dos dados qualitativos; sendo os dados demográficos da parte quantitativa, analisados com o auxílio de 

programas como Excel e SPSS. A pesquisa será realizada com a população geral e idosa em um corredor bastante 

movimentado entre as duas estações de trem e metrô Tatuapé, na zona Leste, no município de São Paulo. Como 

resultado, esperamos por meio das razões que os levou a usar ou não as máscaras, poder contribuir para a prevenção 

das doenças respiratórias e redução do número de óbitos principalmente entre a população idosa. Palavras-chaves: 

Máscaras faciais, Doenças respiratórias, Influenza, Coronavírus, Idosos, Transmissão, Prevenção Primária. 

2.Objetivo Geral 

Promover a conscientização da população sobre a importância da prevenção de doenças respiratórias 

infectocontagiosas por meio do uso de máscaras faciais e hábitos de higiene. 

3.2.   Específicos 

Averiguar a aceitação da população quanto ao uso de máscaras em caso de sintomas de Doenças respiratórias 

infectocontagiosas. Compreender os motivos da não adesão ou adesão ao uso da máscara facial em caso de sintomas 

de Doenças respiratórias infectocontagiosas.  Estimular o uso de máscaras faciais pela população como medida de 

proteção individual e de não propagação das doenças respiratórias infectocontagiosas. 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

-Mônia Claudia Sarturatto 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

Rchubaci@usp.br 

Cel: 119962456 

 

mailto:Rchubaci@usp.br


PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 

Responsável: Rosa Yuka Sato Chubaci 

 

Linha de Pesquisa: Promoção de saúde e envelhecimento 

 

Grupo de Pesquisa: ProsaGer – Promoção de saúde e Gerontologia 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Projeto de Integração Pró Autista (PIPA): o significado da Pandemia 

COVID-19 para os familiares 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

O presente estudo surgiu devido ao problema mundial da Pandemia por COVID-19, quando em março houve a 

interrupção das atividades do PIPA (Projeto de Integração Pró-Autista) de crianças e adolescentes com autismo. Os 

objetivos do estudo são:  1. Conhecer o cotidiano dos  pais das crianças durante a pandemia; 2. Caso o familiar tenha 

um idoso, como ele está sendo assistido neste período de quarentena; 3. Compreender as consequências do 

distanciamento social na rotina e emoção das crianças durante a quarentena. Participarão da pesquisa 30 responsáveis 

dos alunos do PIPA com idades entre 5 à 18 anos. A coleta de dados ocorrerá via telefone ou whatsapp fornecidos pela 

Associação de Pais e Mães do PIPA. O instrumento a ser utilizado para a pesquisa será um questionário dividido em 

três partes: Identificação, questões fechadas e questões abertas relacionadas ao distanciamento social. A análise de 

dados será baseada na metodologia da Fenomenologia Existencial de Martin Heidegger. Como resultados esperamos 

conhecer o cotidiano dos alunos e pais do PIPA durante a Pandemia. Deste modo, poderemos identificar as demandas e 

colaborar para que tenham uma assistência adequada durante e após a Pandemia.  

Palavras chaves: autismo. Pandemia COVID-19. Educação. Isolamento Social. 

 

2. Objetivo 

. Verificar como idosos matriculados na EACH|USP 60+ lidam com o isolamento social/quarentena;  

. Conhecer o cotidiano dos pais das crianças durante a pandemia;  

. Caso o familiar tenha um idoso, como ele está sendo assistido neste período de quarentena; 

. Compreender as consequências do isolamento social na rotina e emoção das crianças durante a quarentena. 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Anellyse Sato, Edison A. da Silva, Giovanna S. Almeida, Raquel R. de Oliveira,  Thiago C. Florentino, Rosa 

Y. S. Chubaci 

 

Rchubaci@usp.br  

119962 3 3456 
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PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 
 

Responsável: Ricardo Ricci Uvinha 

 

Linha de Pesquisa: Atividade Física para a Promoção da Saúde 

 

Grupo de Pesquisa: Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer GIEL/USP 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Atividade física e estratégias de enfrentamento durante a pandemia de 

COVID-19 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

A pandemia de COVID-19 modificou abruptamente a rotina diária de atividades humanas ao redor do mundo, 

especialmente nos países mais afetados. Dados recentes da Organização Mundial de Saúde (publicados em 22 de maio 

de 2020) confirmam quase 5.000.000 de casos da doença, com mais de 320.000 mortes decorrentes, em 216 países e 

territórios no mundo. O surto de COVID-19 forçou os governos a impor políticas de distanciamento social por período 

prolongado de tempo, resultando no confinamento de grande parte da população ao redor do mundo, e, 

consequentemente, impactos sobre a saúde mental, bem-estar e qualidade de vida da população. Sob tais 

circunstâncias, a atividade física tem se destacado como estratégia para a manutenção da saúde e bem-estar, 

considerando seus benefícios já comprovados cientificamente. Dado o impacto universal da COVID-19, é relevante a 

realização de estudos comparativos entre vários países, a fim de identificar os efeitos da atividade física relacionados 

às estratégias de enfrentamento da população. Assim, este projeto de pesquisa tem por objetivo geral investigar se e 

como as pessoas estão realizando e mantendo as práticas de atividade física durante o período de distanciamento social 

em 13 países (Brasil, Bulgária, China, Cingapura, Estados Unidos, Espanha, India, Indonésia, Irlanda, Macedônia, 

Malásia, Romênia e Turquia), assim como a relação dessas práticas com a manutenção da saúde, bem-estar e estratégia 

de enfrentamento. Trata-se de estudo descritivo, de abordagem quanti-qualitativa. Os dados serão coletados por meio 

de questionário online. Estima-se um n de 20.000 entre todos os países participantes. No Brasil, estima-se a 

participação de 1.000 voluntários. Os participantes serão convidados a colaborar com a pesquisa por meio de redes 

sociais, websites institucionais e e-mail. Todos assinarão digitalmente um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os dados serão analisados estatisticamente e por meio de análise de conteúdo. Os pesquisadores de cada 

país participante coletarão os dados locais e se responsabilizarão pelos devidos protocolos éticos da investigação, de 

acordo com as respectivas políticas de ética em pesquisa e língua materna. No Brasil, os dados serão coletados em 

português. Este projeto é parte de um projeto de pesquisa mais amplo, coordenado pela Profa. Dra. Jingzhen Yang, do 

Nationwide Children’s Hospital/Ohio State University (EUA), devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa daquela instituição. 

2. Objetivo 

Geral: Investigar se e como as pessoas estão realizando e mantendo atividade física durante o período de 

distanciamento social, em 13 países (Brasil, Bulgária, China, Estados Unidos, Espanha, India, Indonésia, Irlanda, 

Macedônia, Malásia, Romênia, Singapura e Turquia), assim como a relação dessas práticas com a manutenção da 

saúde, bem-estar e estratégia de enfrentamento. 

 

Específicos: - Investigar se e como as pessoas estão realizando e mantendo atividade física durante o período de 

distanciamento social no Brasil, assim como a relação dessas práticas com a manutenção da saúde, bem-estar e 

estratégia de enfrentamento da população brasileira; 

- Descrever similaridades e diferenças nas estratégias de enfrentamento e atividade física entre os diferentes países 

participantes. 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha (Líder GIEL/USP) 

Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira (Líder GEPECCS/UNIFESP) 

Profa. Dra. Giselle Helena Tavares (Pós-doutoranda GIEL/USP) 

Larissa Cavalcante Pires (Doutoranda GEPECCS/UNIFESP) 

Fillipe Soares Romano (Doutorando GIEL/USP) 

Roberto do Valle Mossa (Mestrando GIEL/USP) 

Willian Ferraz de Santana (Mestrando GIEL/USP) 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha (Líder GIEL/USP) 

Email: uvinha@usp.br 

Website: http://www5.each.usp.br/vice-diretor/ 

Mídia social: linkedin.com/in/ricardo-uvinha 

 

mailto:uvinha@usp.br
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PESQUISAS, INICIATIVAS E AÇÕES DA EACH-USP EM RELAÇÃO À COVID-19 

 

 
Responsável: Izabela Sobiech Pellegrini 

 

Linha de Pesquisa: Efeitos das políticas de distanciamento social sobre incidência da COVID-19 

 

Grupo de Pesquisa: 

 

Título (Projeto de pesquisa, Ação ou Iniciativa): Untimely reopening? Change in the number of new COVID-19 cases after 

reopening in one Brazilian state 

 

 

Resumo (Pesquisa, Ação ou Iniciativa): breve descrição limitada a uma página, com as seguintes informações: 

1. O trabalho que está sendo realizado 

 

A pandemia do novo coronavírus apresenta novos desafios para os formuladores de políticas. Isso inclui possíveis 

datas de lockdown ou reabertura, pacotes de estímulo / anticrise para famílias e empresas, além de gerenciar o sistema 

público de saúde e suprimentos médicos. Em particular, no Brasil não existem ações coordenadas de distanciamento 

social, enquanto alguns lugares estavam recentemente em lockdown completo, outros já começaram a reabrir o 

comércio na forma usual. Este projeto quantifica os efeitos da reabertura no estado brasileiro de Santa Catarina na 

incidência de novos casos diários de COVID-19. Outros estados são usados como pool de doadores em uma análise 

por controle sintético, permitindo a inferência de causalidade. Resultados preliminares mostram que 7 a 14 dias após o 

início da segunda fase da reabertura, o número de novos casos foi significativamente maior do que teria sido se as 

medidas restritivas tivessem sido mantidas. 

 

 

2. Objetivo 

 

Avaliação do efeito da reabertura precoce da economia sobre a incidência de SARS-CoV-2, com análise da reabertura 

da economia em 13/04/2020 e 22/04/2020 no estado de Santa Catarina. 

 

 

3. Pessoas, Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios envolvidos 

 

Izabela Sobiech Pellegrini 

 

 

4. Contato correspondente (nome, e-mail, websites, mídia social etc) 

 

Izabela Sobiech Pellegrini, email: izabelasp@usp.br, site: https://sites.google.com/site/izasobiech/ 
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