
Projeto de Extensão da UFPR com o CHC ajuda a trazer informações sobre a Covid-
19 de forma didática 

 

O Projeto de Extensão de nome “Bases Científicas para Promoção de Saúde da 
População: enfrentamento da Covid-19” reúne alunos da UFPR das áreas de Medicina e 
Comunicação para trabalharem juntos em informar a população sobre o novo coronavírus. 

De acordo com a infectologista e coordenadora do projeto, Monica Gomes, a ideia surgiu 
a partir da observação da angústia das pessoas diante de uma grande quantidade de 
informação e de notícias falsas sobre a Covid-19. As fake news, em um momento de 
pandemia, podem causar um número maior de vítimas pela desinformação sobre a 
situação. Sendo assim, o projeto nasceu com base na percepção de que a informação faz 
parte de uma das linhas de frente do combate ao novo coronavírus. Além disso, o HC já 
é um hospital muito procurado para tirar dúvidas e confirmar se uma notícia é falsa ou 
não. 

Tendo isso em vista, Monica Gomes, junto com a chefe da Unidade de Comunicação do 
CHC, Dafne Salvador, elaborou esse projeto com o objetivo de oferecer à população uma 
fonte confiável de informações sobre a Covid-19. 

A ideia é que houvesse uma equipe profissional que avaliasse as informações de forma 
crítica e depois as traduzisse para uma linguagem coloquial, disponibilizando para a 
população notícias íntegras e acessíveis. 

Para cumprir esse objetivo, as coordenadoras do projeto reuniram alunos voluntários da 
UFPR, que ficaram divididos em dois grupos: o de medicina, que consta com quatro 
alunos do sétimo período do curso de Medicina, e o de comunicação, formado por alunos 
dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas, Design e Comunicação Institucional. 

“Trabalhar no Hospital de Clínicas e na Universidade Federal do Paraná, em particular, 
nos traz uma possibilidade de atuar com uma equipe multiprofissional que torna todos os 
nossos projetos melhores, porque as diferentes profissões juntas certamente criam um 
projeto muito mais rico para todo mundo”, diz Monica Gomes. 

O grupo de medicina, coordenado pela infectologista, revisa artigos de revistas científicas 
de alto impacto toda semana. A equipe se reúne uma vez por semana para discutir esses 
artigos com a coordenadora. Depois disso, cada aluno faz um resumo do artigo analisado 
e o envia para o grupo de comunicação, coordenado por Dafne. Os estudantes dessa 
equipe leem os resumos, selecionam as informações mais importantes e, a partir disso, 
produzem ilustrações e novos textos em uma linguagem mais didática. Após serem 
revisados pela equipe de medicina, esses textos são publicados no site do Hospital de 
Clínicas. 

O grupo de comunicação também produz outros textos informativos sobre a Covid-19 
com base em entrevistas com profissionais da saúde do HC. 

Os alunos de Medicina, além de analisarem e resumirem artigos científicos, também estão 
desenvolvendo projetos de pesquisa na área da Covid-19, com a atuação de uma equipe 
de profissionais de saúde. 


