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RESUMO

Introdução: O surgimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave
causada pelo Novo Coronavírus, no fim de 2019, levou a OMS a decretar a
situação mundial como pandêmica em março de 2020. Diante disso,
manifesta-se a necessidade de qualificação das práticas de saúde dos
profissionais envolvidos com a saúde bucal. A UNA-SUS oferta cursos para
atender às necessidades de aprendizagem continuada, através dos
princípios da Educação Permanente em Saúde aos trabalhadores do SUS.
Objetivo: O propósito desse estudo, de natureza quantitativa, é avaliar o
perfil e a adesão dos cirurgiões-dentistas em cursos de educação à
distância ofertados pela UNA-SUS, relacionados à pandemia do novo
Coronavírus, no período de 23 de março a 23 de setembro de 2020.
Metodologia: Os dados relacionados à matricula nos cursos no período
analisado e ao perfil dos participantes foram coletados na Plataforma
Arouca. Para isso, utilizou-se o filtro dos 22 CBOS de dentistas
cadastrados na plataforma, considerando o período relativo de Março e
Setembro, em ofertas relacionadas à pandemia Resultados e
discussão: Durante o período avaliado, 11765 dentistas se matricularam
nas ofertas educacionais, provenientes de todo o Brasil, sendo CE, SP, MG,
BA, PR e RJ os estados mais prevalentes. Observa-se que os meses de
Abril, Maio e Junho, foram os mais procurados, sendo responsáveis por
65% das matrículas. Com predominância do sexo feminino (70%) e maior
quantidade de casados (44%), seguido de solteiros (31%) e divorciados
(7%). As faixas etárias entre 36 a 50 anos correspondem por 49% da
adesão, destes, a maior parte, 18%, correspondem à faixa de 36 a 40
anos. Quanto à raça, 42% se autodeclara branco, e 35% preferiram não
informar, ao passo que 13% autodeclara-se pardo. A busca por
qualificação profissional e qualificação alcançou 51% e 27% da procura,
respectivamente. Os cursos mais matriculados foram “Orientações gerais
ao paciente com Covid-19 na Atenção Primária à Saúde”, “Situações
Odontológicas comuns em Atenção Primária à Saúde”, “Medidas de
proteção no manejo da Covid-19 na Atenção Especializada”, “Doenças
causadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo o Covid-19”,
“Prevenção e controle de infecções causadas pelo novo Coronavírus
(Covid-19)”, assentindo com o predomínio da busca por cursos
relacionados à pandemia. Dos Cirurgiões-Dentistas que aderiram às
ofertas educacionais, os atuantes na Estratégia Saúde da Família e os
Clínicos Gerais totalizaram 88,78% da busca por profissionalização.
Conclusão: Houve delimitação do escopo das estratégias educacionais
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da UNA-SUS, abordando temas atuais de interesse profissional e coletivo,
considerando que as ciências da saúde estão em constante construção de
conhecimento, exigindo atualização de práticas e condutas clínicas. Esse
fato reforça a necessidade de Educação Permanente dos trabalhadores da
saúde por meio de seus cursos ofertados à distância e de maneira
gratuita, contribuindo para melhora do funcionamento dos serviços de
saúde. Agrademos o apoio financeiro do Conselho Nacional de Pesquisa
Científica (CNPq), processo nº 120650/2020-7 e do Ministério da Saúde no
financiamento das ofertas produzidas pelo sistema UNA-SUS.
PALAVRAS-CHAVE: Infecções por coronavírus, Odontólogos, Educação Continuada
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