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RESUMO: O surto da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), foi detectado na
cidade de Wuhan, em novembro de 2019. No Brasil, os casos começaram a ser notiﬁcados no início de
março, e em 23 de maio o número de casos já ultrapassava os 347 mil, com 22.013 óbitos. Pernambuco
apresenta 26.786 casos e 2.144 óbitos. Diante disso, ﬁca evidente a necessidade da implementação de
leitos designados para COVID-19 não só na capital do Estado e grandes cidades como Caruaru, mas
também nos municípios com leitos de urgências e emergências disponíveis que possam ser utilizados
para o tratamento das pessoas infectadas que apresentem quadro moderado de sintomas da doença.
Assim o objetivo deste trabalho será orientar os proﬁssionais de saúde no manejo dos pacientes com
COVID-19 diante da estrutura do hospital que ele atua e realizar a regulação dos leitos de baixa
complexidade dedicados à COVID-19 na rede hospitalar dos municípios da IV Geres. Os estudantes
participarão de todas as atividades, desde a elaboração dos protocolos clínicos para os hospitais, a
confecção de materiais educativos para os proﬁssionais de saúde, as teleconsultorias até o
acompanhamento dos médicos na regulação de leitos. Todas essas atividades serão realizadas de
forma virtual, com o auxílios de tecnologias de informação, de forma síncrona ou assíncrona, devido
ao atual cenário de distanciamento social. Eles serão acompanhados pelos docentes integrantes deste
projeto de extensão, e serão os protagonistas das ações de extensão bem como dos debates de reﬂexão
sobre como esse processo acrescentou em sua formação.

