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Resumo: A práxis multiprofissional no campo da atenção básica em saúde deve 

contemplar os princípios, diretrizes do Sistema Único de Saúde e as ferramentas 

do cuidado através da efetivação da promoção e prevenção em saúde. Nesse 

contexto, a atuação na atenção básica deve ser operacionalizada por meio da 

equipe multiprofissional na realização de atividades individuais e coletivas 

através da educação em saúde. Com a pandemia COVID-19 os profissionais em 

conjunto com a gestão precisaram reorganizar o processo de trabalho, se 

reinventado na produção em saúde. Quanto ao objetivo do estudo foi relatar a 

vivência enquanto profissionais da atenção básica no cenário da pandemia 

COVID-19 no município de Orós-Ceará. Tratou-se de um estudo de cunho 

descritivo e relato de experiência de Profissionais que atuam no campo da 

atenção básica. No que diz respeito a práxis dos profissionais, respalda-se em 

ações de acolhimento, escuta qualificada, encaminhamento, atividades 

compartilhadas e de acordo com as especificidades do núcleo profissional. O 

Cenário atual da pandemia precisou de medidas preventivas, isolamento social 

e mudança no funcionamento dos equipamentos da saúde e de outras 

instituições. Para isso, utilizou-se de atendimentos remotos e outros 

continuavam presenciais, seguindo as orientações de proteção em saúde 

conforme as demandas emergidas no município e solicitação da gestão para 

intervenção perante os casos. Assim sendo, a prática dos profissionais em tempo 

de pandemia mobilizou para a adaptação coletiva, necessitando de organização 

quanto a agendamentos, número menores de pacientes, construção de escalas 

para os profissionais e limitação quanto as atividades coletivas. Com isso, 

possibilitou também a criatividade e dinamicidade nas intervenções, fortalecendo 

as potencialidades multiprofissionais e interdisciplinares para assistência à 
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saúde e também na perspectiva intersetorial, corroborando na promoção e 

prevenção biopsicossocial a comunidade.  
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