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DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE INTERNAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 EM UM HOSPITAL 
ONCOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Matiello, ACS¹;Alves, MB2; Gama, JN3; Santos, EA4 ;Silva, MR5.

INTRODUÇÃO

Os pacientes oncológicos representam um dos principais grupos de risco no cenário da

pandemia de COVID-19, decorrente da sua complexidade e com maior possibilidade de

agravamento pelo vírus¹,2. Este contexto trouxe a necessidade de adaptação dos

serviços hospitalares2 .

MÉTODO

Relato de experiência da implantação de unidade de internação voltada para

atendimento aos pacientes suspeitos/confirmados de COVID-19 em um hospital público

oncológico de alta complexidade, do Estado de São Paulo. Inicialmente, foi

reestruturada uma unidade de internação cirúrgica para atendimento dos casos de

COVID-19, de todas as especialidades (clínico, cirúrgico e hematológico).

Desenvolvido também ações de humanização e acolhimento para paciente e equipe

assistencial para fortalecimento diante de tantos desafios:
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Elaborado protocolos e fluxos de atendimentos específicos, seguindo as orientações da

infectologia, e discussões multiprofissional com foco em qualidade e segurança.

Organizou-se uma equipe assistencial fixa, com redimensionamento de enfermagem

considerando a complexidade dos pacientes e restringiu-se o acesso das equipes de

apoio para minimizar a exposição ao vírus.

Suspenso a liberação de acompanhante e definido boletim médico informativo por

telefone à família, realizado diariamente.

Reforçaram-se as orientações sobre o uso adequado de equipamentos de proteção

individual, realizando treinamentos na plataforma virtual e a supervisão da liderança

local;

Elaborado fluxo de encaminhamento e acompanhamento do paciente aos setores de

exames, com reserva de elevador na presença de dois colaboradores, sendo um para

abrir caminho e outro paramentado para contato com a maca e paciente.

Estruturou-se a visita virtual em conjunto com psicologia, serviço social e enfermagem

para viabilizar contato paciente e família. A psicologia acompanha a família no

momento da visita virtual para atendimento das possíveis demandas emocionais que

podem surgir.

Elaborado crachá com foto do colaborador sem máscara para o paciente identificar

quem está prestando assistência. Foi uma iniciativa da equipe de Humanização com

apoio da ONG Image Magic.

Realizado mural com fotos de toda a equipe de enfermagem atuante na área para

fortalecer a importância de quem cuida: “Por trás de cada máscara existe uma vida

cuidando da outra”.

Organizado entrega de lanche para equipe assistencial visando reduzir a circulação

fora da unidade.

Estruturado no setor leito com pressão negativa para realização de exame de

endoscopia e broncoscopia de pacientes suspeitos/confirmados para Covid.

Alterado atendimento presencial da equipe da psicologia, serviço social e nutrição para

realização através de chamadas telefônicas conforme demanda.

Criado uma comemoração na alta destes pacientes que passaram pelo processo de

doença da Covid com entrega do Certificado de Bravura, onde é formado um corredor

pelos profissionais da unidade saudando o paciente pela recuperação.

Estruturado fluxo de entrega de medicação no setor pela equipe de Logística para evitar 

a saída da equipe assistencial da unidade.  

RESULTADO

Considerando a vulnerabilidade dos pacientes oncológicos, todas as medidas adotadas

diante da pandemia fortaleceram o engajamento multiprofissional, evidenciado nessas

áreas pela melhora na adesão dos protocolos de qualidade e segurança, como a

higienização das mãos, e uso correto de EPI. Também, a criação dos fluxos

diferenciados, contribui para minimizar a contaminação e a insegurança relacionada à

experiência do paciente e colaborador nessa pandemia.

Atendimento com psicanalista para equipe assistencial realizado em grupo e individual.
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