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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: A atual pandemia de síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS CoV-2),
também conhecida como Doença de Coronavírus 2019 (COVID-19), trouxe sérias consequências para
os sistemas de saúde no Brasil e no mundo, diante da necessidade de apresentar respostas
prontamente e em um curto espaço de tempo. Diante desse cenário inédito, fomentar iniciativas que
possam promover qualiﬁcação aos proﬁssionais que atuam na linha de frente do sistema de saúde,
como aqueles inseridos na atenção básica, é urgente e necessário, no intuito de prover conter e
controlar essa pandemia e suas repercussões na saúde da população. Esse projeto visa promover por
meio da educação permanente em saúde, oﬁcinas de qualiﬁcação voltadas para os diversos
proﬁssionais e estudantes envolvidos no cuidado e atenção de pacientes infectado pelo COVID-19 no
âmbito da Atenção Básica. As atividades que envolverão o projeto terão como público-alvo tanto os
proﬁssionais da APS, incluindo as equipes de saúde da família (eSF), saúde bucal (eSB) e Núcleo
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), quanto discentes de pós-graduação e de
graduação da área da saúde. Serão desenvolvidas oﬁcinas de formação na perspectiva da educação
permanente em saúde com atividades desenvolvidas na modalidade Ensino à distância. As oﬁcinas
serão organizadas em módulos cujos conteúdos serão voltados para proﬁssionais de nível técnico e
proﬁssionais de nível superior. O conteúdo a ser trabalhado será dividido em dois módulos, que
abordarão os aspectos gerais da COVID-19, bem como referente aos cuidados ao usuário no contexto
da COVID-19.

