
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADOS 

PRECOCES NA COVID 19

(Estratégia de operacionalização)



APRESENTAÇÃO

A presente proposta pedagógica é destinada a qualificação de

profissionais da Atenção Básica e da Vigilância à Saúde

envolvidos no monitoramento de casos de COVID-19, com

vistas a qualificação para o enfrentamento do novo coronavírus,

especialmente no que se refere a identificação e cuidados

precoces a pacientes suspeitos e confirmados desta doença, com a

finalidade de prevenir agravamento e diminuir a mortalidade.



CARACTERÍSTICAS DO CURSO
• Público-alvo: Trabalhadores da Atenção Básica e da Vigilância à Saúde

• Requisitos e formas de acesso: Profissionais de saúde identificados e matriculados
na Plataforma Moodle pela Coordenação de Atenção Básica e Vigilância à Saúde

• Carga horária: 8 h (podendo ser ampliada a depender das necessidades do processo)

• Modalidade: Educação a Distância com turmas descentralizadas nas regionais,
considerando a realidade epidemiológica dos municípios;

• Gestão colegiada: envolvimento das regionais, DAB, GASEC e DIVEP (aberto a

participação do COSEMS)

• Planejamento pedagógico em ato – Devido as contingências causadas pela
pandemia, a organização deste processo educativo está sendo construído
processualmente;

• Desenvolvimento em Rede: descentralização em parceria e colaboração de
multiplicadores pedagógicos das regionais que compõem a Rede de Educação na
Saúde da ESPBA;



REDE DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

• Criada em outubro de 2019;

• 147 membros (referencias regionais e apoiadores ESPBA e DAB)

• Objetivo da Rede: Potencializar o alcance dos processos

formativos que acontecem de forma descentralizada, através das

ações colaborativas dos apoiadores da atenção básica e da

vigilância dos NRS/BRS no acompanhamento dos cursos.
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ENCAMINHAMENTOS E AÇÕES PARA 
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CURSO

Momento 1: realizada articulações com as áreas técnicas e COEs para desenhar a proposta educativa;

Momento 2: Inicio da ação educativa destinada as apoiadores da ESPBA, da DAB e referência da 

Atenção básica e vigilância dos NRS/BRS. Essa etapa foi iniciada dia 08 e finalizada no dia 13 de maio, 

qualificando 140 profissionais;

Momento 3: iniciado no dia 14 de maio, destinado aos coordenadores da Atenção básica e vigilância 

dos municípios. Nesta etapa foram inscritos 1100 profissionais dos 417 municípios da Bahia.

Momento 4: Destinado a todos os profissionais de saúde das equipes da Atenção Básica e vigilância dos 

municípios (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, técnicos em saúde bucal, ACS, 

ACE e técnicos da vigilância). Para essa etapa municipal/local, estima-se que aproximadamente 30 mil 

profissionais de saúde participem do processo de qualificação.



INSCRIÇÃO

• A inscrição para a etapa/momento municipal/local , destinado 

aos profissionais de saúde dos municípios, se dará através do 

link https://bit.ly/formprofissionais onde cada profissional 

pode se inscrever e participar do referido curso.

https://bit.ly/formprofissionais


Conteúdo do curso
AULA PROFESSORES

Aula inaugural - Vídeo de abertura Dra. Tereza Paim e apresentação Proposta pedagógica e 
Operacionalização do curso Cláudia e Geisa

Aula 1- Situação epidemiológica, mecanismos de transmissão do COVID-19, medidas de prevenção 
e ações de vigilância em saúde na atenção básica. 

Dra Lorene Pinto

Aula 2- Sistemas Utilizados pela Vigilância  para controle e monitoramento a pacientes e suspeitos 
de covid-19 

Dr. Ramon Saavedra

Aula 3- Modelagem da Rede de Assistebcial para a COVID 19 na Bahia; e        Papel do 
Trabalhadores da DAB:  estratégias de Apoio às Equipes da Atenção Básica do Estado da Bahia na 
mitigação da situação do COVID-19.

Aline Costa, Regina Miranda e  
Elisa Ramos Carvalho  

Aula 4- Aspectos clínicos da COVID19: o que os estudos têm apontado e que sugestões se pode dar 
para as equipes da atenção básica para ajudarem no cuidado e monitoramento dos casos a partir 
das unidades básicas ou de visita domiciliar.

Dra. Miralba Freire

Aula 5- Importância da Tecnologia de Comunicação e Informação para o alcance dos objetivos e 
metas no contexto da pandemia , diante da necessidade do isolamento social;   
Uso de EPIs; e Monitoramento e uso do Oxímetro como estratégia de monitoramento dos casos 
suspeitos de COVID 19 .

Isabela Veras, Lilian Paula, 
Milena Rodrigues e Miralva

Ferras

As aulas estão disponíveis na Plataforma Moodle - EaD SUS-BA colocar link
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EXPECTATIVAS

• Profissional de saúde qualificado para detectar precocemente o agravamento dos 
casos, mitigando as possíveis complicações;

• Diminuição da demanda por ocupação de leitos de UTI e redução da  taxa 
mortalidade.

• Maior Integração entre a At Básica e Vigilância]

• Fortalecer  os vínculos entre as diversas esferas de gestão (estadual, regional e 
municipal) para melhor funcionamento da  Rede de Educação na Saúde  articulada 
pela ESPBA.

• Contribuir com o combate e enfrentamento do covid-19 de forma mais integrada, 
organizada e colaborativa;

• Maior utilização e acesso do espaço AÇÕES EDUCATIVAS COVID-19 no site da 
SESAB (já houve 14.473 acessos)



www.eadsus.ba.gov.br

http://www.eadsus.ba.gov.br/


http://www.saude.ba.gov.br/acoeseducativas


www.saude.ba.gov.br/acoeseducativas

http://www.saude.ba.gov.br/acoeseducativas



