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Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Gabinete
OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2020/SGTES/GAB/SGTES/MS
Brasília, 03 de abril de 2020.

Ao Senhor
FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA
Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária
SIA Trecho 6 - Lotes 130/140
CEP: 71205-060 - Brasília/DF
e-mail: cfmv@cfmv.gov.br e sec.pr@cfmv.gov.br
Assunto: Vídeos de ações educa vas - COVID-19
Senhor Presidente,
1.
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Organização Pan-Americana da
Saúde, está disponibilizando uma série de vídeos de ações educacionais visando es mular a par cipação dos proﬁssionais de saúde do SUS para o combate a pandemia
causada pelo coronavírus, bem como prover a população do conhecimento necessário para a correta prevenção.
2.
O propósito dos vídeos de ações educa vas é de incen var o engajamento dos proﬁssionais de saúde e de orientar adequadamente as pessoas nas prá cas e
condutas que têm por obje vo a prevenção, a contenção da propagação da doença ocasionada pelo coronavírus.
3.

Eis a lista:
a) Coronavírus: Proﬁssional da Saúde, sua ajuda faz a diferença
h ps://youtu.be/B9oy68NTKyc
b) Coronavírus: Momento de crise. Tempo de ação
h ps://youtu.be/O6qcwcE9k2w

file:///C:/Users/Thor/Desktop/Oficio_Circular_0014279941.html

1/3

09/04/2020

SEI/MS - 0014279941 - Ofício-Circular

c) Coronavírus: #FiqueEmCasa
h ps://youtu.be/_D6BiDOa5ec
d) Coronavírus: Quando tudo isso passar
h ps://youtu.be/LCH1aglxS2s
e) Coronavírus: Proﬁssional da Saúde, o Brasil precisa de você
h ps://youtu.be/KQcW6JJoTEA
f) Farmácia Popular: Aviso importante para quem u liza medicamentos da farmácia popular
h ps://youtu.be/BuoOu8TFMGA
g) Coronavírus: Vamos achatar a curva!
h ps://youtu.be/An16cxB4vx8
h) Coronavírus: Dica para lavar as mãos
h ps://youtu.be/5R_uVz_fqSw
i) Coronavírus: Proﬁssional da saúde, precisamos de você
h ps://youtu.be/W7CIjG3qLnM
j) Coronavírus: Sintomas, dicas e recomendações
h ps://youtu.be/Y6JazX3kFYg
k) Coronavírus: Fique ligado!
h ps://youtu.be/aFHH1BTlTs8
l) Coronavírus: Re re o coronavírus da lista de contatos
h ps://youtu.be/Y1fOLoiEi5o
m)Coronavírus: Recomendações ao espirrar
h ps://youtu.be/ZDTHqWbamGg
n) Heróis da saúde
h ps://youtu.be/ee0DpLse_p8
o) Proﬁssionais da Saúde não fogem à luta
h ps://youtu.be/DfJP1tZa9VU
p) Coronavírus: Videoaulas para estudantes e proﬁssionais da área da saúde
h ps://youtu.be/m0cNpp_A2ww
q) Coronavírus: O Brasil Conta Comigo – Chamada dos alunos da área da saúde
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h ps://youtu.be/8krt-X91AGo
r) Coronavírus: Proteja a Vida dos Idosos
h ps://youtu.be/RjO0kqekOSc
s) Coronavírus: O Brasil Conta Comigo – Chamada dos residentes: área médica e proﬁssional da saúde
h ps://youtu.be/pNPE689tV04
4.
Oportuno informar que todos os materiais já estão disponíveis na página “Coronavírus” do Ministério da Saúde (h ps://coronavirus.saude.gov.br) e no canal da
SGTES no Youtube (h ps://www.youtube.com/channel/UC4fdb3xMszwY3P25zCuMR_A).
Atenciosamente,
MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO
Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Documento assinado eletronicamente por Mayra Isabel Correia Pinheiro, Secretário(a) de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em 03/04/2020, às 13:10, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 0014279941 e o código CRC 9228FA12.
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