
Lançamentos 
em combate à

COVID-19



Lançamento da convocação de estudantes

O Governo Federal, através do Ministério da Saúde (MS) e Ministério da
Educação (MEC), considerando a emergência em saúde pública decorrente da
COVID-19 institui a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”, voltada aos
alunos da área da saúde.

A ação será implementada por meio da adesão dos Estados, Municípios e
Distrito Federal.

Os alunos, matriculados em instituições de ensino superior que integram o
sistema federal de ensino, cursando o 5° e 6° ano de Medicina, bem como os
alunos do último ano dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia
e Farmácia deverão participar da ação atuando de forma prioritária na
Atenção Primária à Saúde. Já os alunos do 1° ao 4° ano dos cursos de
Medicina, e os alunos dos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem que
não estejam cursando o último ano também poderão participar.



Como reconhecimento pelo esforço diante da atuação, durante o tempo
que perdurar a medida, os participantes terão direito a bonificações que
incluem o recebimento de bolsa, no valor de um salário mínimo para
estágio supervisionado de 40 horas e meio salário mínimo para estágio de
20 horas, além de certificado de participação. Os alunos do 5° e 6° ano de
Medicina e os do último ano dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e
Farmácia ainda receberão 10% de pontuação no ingresso em programa de
residência. Os demais, terão desconto em mensalidade concedida por
instituição de ensino superior privada a que esteja vinculado.

O Banco do Brasil apoiará a iniciativa do Ministério da Saúde,
disponibilizando solução 100% digital para o pagamento das bolsas dos
estudantes.

Os alunos chamados por edital farão parte de um cadastro vinculativo,
com caráter de compromisso para futuro recrutamento, conforme a
necessidade dos gestores do SUS considerando o atual contexto de
emergência em saúde pública de importância internacional e nacional.



Lançamento das videoaulas sobre protocolos clínicos

O curso “Protocolos de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19)” visa apresentar, de
forma rápida e objetiva, os protocolos do Ministério da Saúde dedicados à condução
clínica dos pacientes com a doença. Desenvolvidos em parceria com o Hospital Santa
Marcelina de São Paulo e a Universidade Federal de Santa Catarina, o curso foi
dividido em três temas.

Todos os materiais já estão disponíveis na página “Coronavírus” do Ministério da
Saúde (https://coronavirus.saude.gov.br). Os cursos também estão disponíveis no
canal da SGTES no Youtube:

- Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde;
(https://www.youtube.com/watch?v=DrZQ1f7dnJk&feature=youtu.be)
- Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) no Ambiente Pré-Hospitalar;
(https://www.youtube.com/watch?v=7EuRkfMsbSc&feature=youtu.be)
- Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus na Terapia Intensiva.
(https://www.youtube.com/watch?v=rkOFajS7jZY&feature=youtu.be)

https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=DrZQ1f7dnJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7EuRkfMsbSc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rkOFajS7jZY&feature=youtu.be


Lançamento das videoaulas sobre saúde mental

Além disso, a SGTES disponibiliza uma série de videoaulas sobre cuidados da
saúde psíquica de quem cuida e de quem é cuidado, produzidos em parceria
com a Associação Brasileira de Psiquiatria.

Todos os materiais já estão disponíveis na página “Coronavírus” do Ministério
da Saúde (https://coronavirus.saude.gov.br). Os cursos também estão
disponíveis no canal da SGTES no Youtube:

- É hora de cuidar de sua saúde mental

( https://www.youtube.com/watch?v=YZRfokrvHis )

- Focando em sua saúde mental com estratégias simples e viáveis

( https://www.youtube.com/watch?v=2Ey9WN8-u1Y)

https://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=YZRfokrvHis
https://www.youtube.com/watch?v=2Ey9WN8-u1Y


- A importância de uma rede de suporte

( https://www.youtube.com/watch?v=5PG_FgIM2WU)

- Cuidados com grupos especiais

( https://www.youtube.com/watch?v=1fVJ36qo3eg)

- Planeje rotinas saudáveis e se antecipe aos problemas

(https://www.youtube.com/watch?v=Ey16D6m9CPs)

- Manejo de crenças e distorções cognitivas que maximizam seu sofrimento

(https://www.youtube.com/watch?v=wCxDvza0Wok&feature=youtu.be )

https://www.youtube.com/watch?v=5PG_FgIM2WU
https://www.youtube.com/watch?v=1fVJ36qo3eg
https://www.youtube.com/watch?v=Ey16D6m9CPs
https://www.youtube.com/watch?v=wCxDvza0Wok&feature=youtu.be


Lançamento da ação de bonificação dos 
residentes da saúde

O Governo Federal, através do Ministério da Saúde e Ministério da Educação,
reconhecendo o esforço e dedicação dos profissionais de saúde e visando
ampliar as ações de enfrentamento da emergência em saúde pública,
decorrente da infecção humana pelo Coronavírus, concederá bonificação de
20% sobre os valores de todas as bolsas dos Programas de Residência
Médica e Residência em Área Profissional da Saúde.



Lançamento da plataforma de imagens

O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Maida Health, disponibiliza
um banco de imagens de raio-x e tomografia computadorizada de tórax de
casos de COVID-19 para serem utilizados como aliado dos médicos e
estabelecimentos de saúde na identificação de casos da doença.

Esse serviço ficará disponível 24 horas por dia, durante uma semana. Para
utilizar, o profissional deverá ingressar na plataforma http://covid-
19.maida.health e fazer seu cadastro.

Os profissionais também poderão contribuir com o banco de imagens
registrando novos casos e ajudando a orientar mais profissionais que estão na
linha de frente do combate ao coronavírus.

http://covid-19.maida.health/
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