PET SAÚDE – INTERPROFISSIONALIDADE JATAÍ E A PANDEMIA DO
COVID-19

Pandemia do Covid-19 no mundo, Brasil, Goiás e em Jataí
Até a data de hoje (02/04/2020), a relação de casos de Covid-19 é a seguinte:
● No Mundo: 1.016.805 casos confirmados ativos e 79.382 mortes. Os países com
maior prevalência são Estados Unidos (384.421 casos), Itália (135.586 casos) e
Espanha (140.511 casos). China, país em que houve o primeiro registro de
Covid-19, está em quarto lugar com 81.740 casos.

O mapa abaixo apresenta a disseminação do novo coronavírus ao redor do mundo:

● No Brasil: 12.377 casos confirmados e 582 mortes, com taxa de letalidade de
3,5%.
A seguir, no gráfico a esquerda é apresentado os casos confirmados por região do país,
com 435 casos na região Centro-Oeste. O gráfico à direito mostra a curva para os casos
confirmados (tracejado azul) e óbitos (tracejado laranja) decorrentes da infecção por
Covid-19, acumulados no período de 26/02/2020 a 30/03/2020.

Fonte: Ministério da Saúde.

● A cidade de Jataí tem três casos confirmados para Covid-19. Nn]enhum óbito
até esta publicação.

Para informações atualizadas sobre o número de caso no mundo clique aqui

Para informações atualizadas sobre o número de casos em Jataí e região, clique aqui

Atuação do PET Saúde – Interprofissionalidade Jataí
Diante o atual cenário de Pandemia da Covid-19 (Doença do Corona vírus - 2019),
muitas atividades do PET estão acontecendo virtualmente.
Os membros, preceptores, alunos e docentes, do PET Saúde – Interprofissionalidade
estão realizando muitas atividades à distância (home office), como: cursos sobre o do
Corona Vírus, palestras sobre manejo da doença.

Outras importantes atividades do PET Saúde – Interprofissionalidade em Jataí são a
colaboração nas campanhas:

1. Campanha de Doação

Na concepção de saúde pública, catástrofes são fenômenos meteorológicos ou
geológicos que possuem efeitos sobre as pessoas e aos serviços de saúde.

Dessa forma, podem ocorrer perdas econômicas e sociais, entretanto as populações mais
vulneráveis são mais passíveis de sofrer consequências negativas em maiores escalas,
acarretando dificuldades maiores para que as mesmas se recuperem por conta própria.

A vista disso, foi constituído a gestão de risco de desastres, a fim de reduzir impactos de
catástrofes naturais, ambientais e tecnológicas. Por meio de políticas estratégicas,
administrativas desenvolvido pelas sociedades e comunidades.

Como conseguinte, elaborou-se a gestão reativa no qual se aplica um plano de resposta
imediato e de emergência, de acordo com os recursos disponíveis.

Assim, considera-se uma situação de emergência a relação de danos humanos, materiais
e ambientais da calamidade. De modo igual, perdas econômicas e sociais.

Por isso, é de suma importância que os serviços de saúde estejam à disposição nesses
momentos de calamidade.

Dessa maneira, possuindo um olhar humanizado e interprofissional acerca das
populações mais suscetíveis a essas catástrofes naturais e a pandemia que estamos
passando
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Interprofissionalidade, propôs um projeto que visa atender famílias em situação de
vulnerabilidade e atender também a comunidade acadêmica, servidores, discentes e
terceirizados da Universidade Federal de Jataí (UFJ) .

A atividade intitulada UFJ em Ação na luta contra o coronavírus, propõe arrecadar
alimentos e produtos de higiene. Equipes de professores, preceptores, tutores e alunos
tem se revezado na arrecadação, organização e distribuição desses itens arrecadados.

Fonte: PET/Saúde Interprofissionalidade

Importante destacar outra ação coordenada pela Profa. Carla Siqueira do curso de
Medicina, que está arrecadando EPIs, que serão entregues para os alunos que estejam
trabalhando na frente de combate ao Covid-19.

Fonte: PET/Saúde Interprofissionalidade

As cestas e demais produtos arrecadados estão sendo distribuídos seguindo uma
avaliação social (triagem) e sendo distribuídas conforme situações de vulnerabilidade.
Os acadêmicos também estão sendo atendidos nessa ação.

Fonte: PET/Saúde Interprofissionalidade

2. Campanha de Vacinação contra a Influenza A e H1N1

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada
transmissibilidade e distribuição global, ocorre durante todo o ano sendo mais frequente
no outono e no inverno. A melhor maneira de se prevenir é através da vacinação, é por
meio dela que é possível adquirir imunidade contra o vírus influenza, a janela de
memória do sistema imune contra as cepas de vírus dura de 6 a 12 meses, por isso a
vacinação é anual.

No dia 23 de Março de 2020 deu início a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra
Influenza com previsão de encerramento dia 22 de Maio de 2020. O Ministério da
Saúde tomou a decisão de realizar esta campanha com um mês de antecedência, que
historicamente acontecia em abril, pelo momento que o mundo passa no combate ao
coronavírus, apesar desta vacina não prevenir contra esse novo vírus.

Com isso, pretende-se proteger a população. A vacina é trivalente, ou seja, protege
contra três tipos do vírus:

Influenza, A (H1N1, H3N2) e Influenza B () além de

minimizar o impacto sobre os serviços de saúde. Destaca-se que os sintomas desta
doença são semelhantes aos do coronavírus e essa antecipação visa reduzir a carga da
circulação de influenza na população.

Devido a Pandemia do Novo Coronavírus o Ministério da Saúde recomendou que os
Municípios elaborassem estratégias de vacinação durante a Campanha de forma a evitar
aglomeração de pessoas. No município de Jataí optaram por realizar a vacinação do
Idosos no domicílio, esta estratégia foi pensada em discussão com a Universidade
Federal de Jataí, pois sendo grupo de risco para a Covid-19 esta medida foi adotada
visando que os mesmos permanecessem em casa e não ficassem expostos nas ruas e
Unidades de Saúde.

Foi amplamente divulgado os números de telefone das Unidades Básicas de Saúde do
Município aonde idosos ou familiares estariam ligando, deixando dados para que
posteriormente fossem vacinados no domicílio. As equipes de vacinação das Unidades
são compostas de Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro, Agente Comunitário de
Saúde e o motorista, além de estagiários dos cursos de enfermagem, fisioterapia e
biomedicina da Universidade Federal de Jataí.

Diariamente duas ou mais equipes estão disponibilizadas para irem nos domicílios
aplicarem a vacina e registrarem os dados.

Temos observado algumas dificuldades na realização dessa estratégia, sendo a principal
delas a falta de doses da vacina disponíveis diariamente. A Vacina é distribuída pelo
Estado de forma fracionada e geralmente semanalmente, no entanto, há dias que nos
faltam doses e surgem muitas reclamações por parte dos usuários do SUS que estão em
casa aguardando.

Outra dificuldade é a ausência de idosos em suas casas, por vezes diariamente as
equipes vão até o endereço, contudo os idosos não estão presentes, prejudicando o
andamento do serviço. Outro desafio tem sido a recusa de idosos à imunização mesmo
após deixarem os nomes na Unidade de saúde, porém, in loco se recusam a receberem a
vacina.

Estas dificuldades encontradas dificultam uma boa execução do trabalho, pois o período
de vacinação domiciliar para os idosos está previsto para ser executado até o dia 15 de
abril de 2020. E com as limitações supracitadas poderá dificultar a execução dessa
estratégia dentro do prazo previsto ou até mesmo, reformular e adotar outras estratégias
de vacinação contra a influenza.

Veja a seguir registros fotos sobre a vacinação nos domicílios em Jataí

Fonte: Equipes de Saúde de Jataí

É importante salientar que a vacina contra influenza não tem eficácia contra o
coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão
do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a
reduzir a procura por serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais
graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos,
grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a primeira etapa
da campanha contempla esse público.

O PET Saúde – Interprofissionalidade, cujo objetivo é promover e qualificar a
integração ensino-serviço-comunidade envolvendo docentes, estudantes de graduação
e profissionais de saúde, junto a Universidade Federal de Jataí (UFJ), atuarão de
forma voluntária durante toda a campanha de vacinação. Os alunos dos cursos de
Medicina, Fisioterapia e Biomedicina que estão cursando estágio supervisionado estão
atuando na vacinação de casa em casa como vacinadores e na realização da triagem.

Essa medida consiste em uma das estratégias que compõe o conjunto das ações do
plano de Educação Interprofissional do Brasil pelo fato de permitir, de forma mais

concreta, a realização de iniciativas que poderão colocar em prática, por meio da
atividades educacionais envolvendo estudantes das mais diversas graduações da área
da saúde, compartilhadas com profissionais dos serviços de saúde e usuários, o que
viabilizará o desenvolvimento de práticas colaborativas para o efetivo trabalho em
equipe

Lembrando que o PET Saúde – Interprofissionalidade é um projeto fomentado pelo
Ministério da Saúde que visa a promoção de atividades de ensino, pesquisa e extensão
universitária. Neste sentido, são realizados cursos de atualização, pesquisa de coleta de
dados e atividades que integram os conhecimentos científicos à comunidade em todas as
regiões de saúde do Brasil.

Em Jataí, o Programa, junto à UFJ e à Secretaria Municipal de Saúde também
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Interprofissionalidade nos serviços de saúde do município. Acredita-se que o processo
de trabalho no SUS pode ser potencializado e ter maior resolutividades de suas ações
por meio da Educação Interprofissional e Práticas Colaborativas.

Inspire-se na ideia do trabalho colaborativo, e colabore com a saúde do
município.

Se pode ficar em casa, fique em casa. Se precisa trabalhar, faça apenas
as atividades estritamente necessárias fora de casa.

Em ambos os casos, previna-se!

Faça sua parte, faça o que a Organização Mundial da Saúde
preconiza:
 Mantenha distância de 2 metros das pessoas com sintomas

 Lave as mãos durante 20 segundos com algum
detergente/sabonete
 Utilize álcool (em gel) 70% nas mãos
 Utilize álcool 70% nas mãos e superfícies
 Não leve as mãos ao rosto, boca, nariz e olhos
 Fique em casa
 Evite aglomeração de pessoas
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