
Pandemia da Covi-19 como oportunidade para educação 

interprofissional: relato de experiência 

 

A educação interprossional  ocorre quando estudantes e profissionais  de mais 

de uma categoria de formação aprendem sobre os outros, com os outros e 

entre si para possibilitar a colaboração eficaz e melhorar resultados em saúde 

(OMS, 2010). 

Assim, a eleição de problemas evidentes de saúde que possam ser 

trabalhados na perspectiva da interprofissionalidade com evidência de prática 

colaborativa é um alvo a ser perseguido no modelo atual de atuação nos 

serviços de saúde. 

A pandemia da Covid-19, representa uma oportunidade a instigar esse modelo 

de atuação. A Covid-19 é uma doença infeciosa causada pelo coronavírus da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) (GORBALENYA et al, 

2020). A doença é transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas e 

secreções produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas.  (LAI et al, 

2020). 

O intervalo de tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas é de 2 

a 14 dias, sendo em média 5 dias (LAI et al, 2020; VELAVAN; MEYER, 

2020). Provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves –

cerca de 80% – a casos muito graves com insuficiência respiratória –entre 5% e 

10% dos casos. Qualquer pessoa pode adoecer, mas alguns fatores estão 

associados a forma mais grave da doença. Entre os fatores de risco estão a 

idade avançada e a presença de co-morbidades como doenças crônicas tais 

como doenças cardiovasculares, diabetes ou doenças pulmonares (ZHOU, 

2020).  

O SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em seres humanos em 

dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e hoje já é um problema de 

saúde pública em todo mundo com milhares de pessoas infectadas e outras 

milhares de mortes.  

Um dos maiores problemas na luta contra o SARS-CoV-2 é o risco do sistema 

de saúde colapsar por causa da rápida propagação do vírus, evolução rápida 
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da doença em alguns pacientes e consequentemente a necessidade de 

cuidados intensivistos (WHO, 2019). 

Um dos indicadores da gravidade pandêmica é a letalidade, sabendo que o 

controle da doença pode ser afetada por fatores como conhecimento sobre a 

doença, capacidade diagnóstica e hospitalar instalada (Freitas, Napimoga, 

Donalisio, 2020). Assim, evitar a superlotação hospitalar é crucial para diminuir 

a letalidade dessa doença. 

Para superação desse desafio, vários países têm proposto a criação de 

unidades específicas para avaliação clínica de pessoas de média gravidade, 

possibilitando a concentração de investimentos em equipamentos e a liberação 

dos fluxos nas unidades de maior complexidade, necessária para os casos 

mais graves (Freitas, Napimoga, Donalisio, 2020). 

Nessa perspectivas, as farmácias comunitárias, que são estabelecimentos de 

saúde mais acessível à população brasileira, podem desempenhar um 

importante papel no enfrentamento da Covid-19 oferecendo atendimento 

resolutivo com grande potencial de identificação precoce de casos graves que 

devem ser manejados em serviços especializados e ainda na orientação geral 

a população quanto a prevenção e cuidados paliativos nos casos leves 

Esse contexto tem exigido dos profissionais farmacêuticos mudanças na sua 

rotina de atendimento, constante atualização provocada pelas rápidas e 

inúmeras mudanças no arcabouço legal e normativo sanitário, contínuo estudo 

para compreender os aspectos técnicos e científicos necessários à boa 

assistência a sociedade. No entanto, o bombardiamento de informações, 

muitas delas inverídicas, tem provocado angústia e colocado o farmacêutico e 

sua equipe em risco. 

O grupo formado por estudantes, preceptores e professores do Projeto Pet-

Saúde Interprofissionalidade da Universidade Federal de Goiás e Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, sensíveis às mudanças que a pandemia da 

Covid-19 tem provocado, perceberam a necessidade e oportunidade de 

“Aprender junto para trabalhar juntos por uma saúde melhor”, proposto pelo 

Grupo de Estudos da OMS em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa (OMS, 2010). 



O relato a seguir propõe apresentar a estratégia aplicada na promoção da 

interação entre estudantes e profissionais de diversas áreas da saúde  para 

enfrentamento de problemas comuns e que exige a cooperação e 

competências de todos para seu enfrentamento. 

 

Metodologia 

O Projeto PET-Saúde Interprofissionalidade propôs discutir o papel das 

farmácias comunitárias na pandemia da Covid-19, sob olhar das diferentes 

profissões da saúde, para  subsidiar as ações dos farmacêuticos de farmácias 

e drogarias de todo estado de Goiás. 

Assim, realizou-se um painel online sobre síndromes gripais em farmácias 

comunitárias em tempos de Covid-19, aberta aos participantes do projeto PET-

saúde, acadêmicos de farmácia e farmacêuticos do estado de Goiás. 

O debate proposto pelo painel abordou cinco aspectos relacionados à inserção 

das farmácias comunitária à rede de atenção a saúde e o seu papel no manejo 

clínico das síndromes gripais, abordando o arcabouço legal e normativo, 

aspectos epidemio e fisiopatológico das síndromes gripais e da Covid-19, 

testes laboratoriais remotos para Covid-19, tratamento farmacológico e não 

farmacológico das síndromes gripais e a saúde mental de profissionais e 

pacientes. 

Participaram como painelistas estudantes e profissionais da farmácia, 

biomedicina, psicologia, medicina e enfermagem, todos membros do Pet-

Saúde Interprofissional UFG/SMS Goiânia. 

Os participantes painelistas foram orientados a realizarem uma revisão 

bibliográfica com abordagem atualizada sobre síndromes gripais e suas 

correlações com a Covid-19. A pesquisa foi realizada no período de seis a vinte 

sete do mês de abril de 2020. Tendo os mesmos sido treinados e orientados 

previamente pelos tutores do Grupo Tutorial 2 e 4 do Projeto PET 

interprofissionalidade da UFG/SMS. 

Utilizando plataforma de webconferência, o painel online aconteceu com a 

participação de profissionais de farmácias e drogarias do estado de Goiás, de 

professores de diferentes áreas do conhecimento e formação do quadro da 



UFG, tutores, preceptores e monitores Pet-saúde. Após a apresentação dos 

temas, foi aberto tempo para dúvidas, esclarecimentos, discussão e reflexões. 

Esta apresentação teve por objetivo ampliar a discussão da temática na 

perspectiva da Educação Interprofissional. 

 

Resultados e discussão 

O painel online “Síndromes Gripais em farmácias comunitárias em tempos de 

Covid-19” possibilitou aos participantes verem a si mesmo e ao outro no 

enfrentamento de um problema que impacta na saúde das pessoas.  

O objetivo de criar um espaço para o ensino interprofissional foi alcançado, a 

medida que o painel disponibilizou, a cada uma das cinco áreas profissionais 

participantes, a oportunidade de apresentar seu papel e suas competências no 

manejo das síndromes gripais (Figura 1), e assim uma aprendendo sobre, com 

e entre si, num exemplo de ensino interprofissional, conforme definido pela 

OMS (2010). 

 

Figura 1. Painel com abordagem multiprofissional no manejo clínico das 

síndromes respiratórias em tempos de Covid-19  



A apresentação do enfoque de cada área de um problema de saúde e o debate 

que se sucedeu, com a participação dos estudantes (08), professores (08) e 

profissionais da saúde (5) permitiu a clarificação de papéis profissionais; 

funcionamento das equipes e as interfaces para prática colaborativa em saúde.  

Com essa atividade, atingiu-se outro objetivo, o de apresentar as farmácias 

comunitárias como um estabelecimento de saúde integrante da rede de 

atenção à saúde, mais que conhecer o arcabouço legal que confere a esses 

estabelecimentos um papel no cuidado da população, pretendeu-se despertar 

nos profissionais e acadêmicos que a atenção à saúde pode e deve ser 

articulada com outras organizações disponíveis na sociedade brasileira. Esses 

espaços são costumeiramente ignorados pelas equipes de saúde que os 

desconhecem, e não lançam mão de seu potencial colaborativo.  

O sistema de saúde público inclui organizações dos setores público e privado, 

cujas ações podem afetar significativamente a saúde da população (Brasil, 

1998), sendo assim, em tempos de epidemia, o sistema público de saúde deve 

olhar para parceiros da comunidade, como farmacêuticos e farmácias para 

participar do planejamento e das ações de saúde pública num esforço para 

aumentar a resiliência da comunidade (Rubin et al, 2014). 

As farmácias comunitárias são campo de atuação de 58,2% dos farmacêuticos 

(CFF, 2015), no entanto a maior parte desses farmacêuticos não se vê 

integrados na rede de atenção a saúde e não enxergam oportunidades de 

desenvolverem ações conjuntas para o bem estar e saúde da população 

adstrita. Atividades como o painel, podem provocar reflexões e promover 

mudanças nessa relação. 

A inversa também é verdadeira, os profissionais que formam as equipes dos 

serviços de assistência à saúde no SUS, ainda não perceberam que diante de 

epidemias ou outras situações que demandem aumento na capacidade de 

resposta do sistema de saúde local, os serviços de saúde e a comunidade 

poderiam se beneficiar com o envolvimento de farmácias e farmacêuticos nos 

esforços de resposta (Koonin et al, 2009).  

Para ajudar na ampliação desse olhar, o painel foi gravado e o vídeo editado 

está disponível na plataforma YouTube  



(https://www.youtube.com/watch?v=zNIHb0qTcQc&t=688s), seu conteúdo 

técnico para manejo clínico das síndromes respiratórias, pode apoiar 

discussões e tomadas de decisões pelos profissionais da saúde  que trabalham 

em farmácias comunitárias, mas também consiste em um instrumento que 

pode ser utilizado para avaliar a importância do serviço colaborativo na 

perspectiva de êxito na elaboração de materiais educativos a serem 

disponibilizados a diferentes categorias profissionais na sociedade. 
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