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INTRODUÇÃO
Com o início da pandemia covid-19, houve uma transformação nas rotinas dos serviços de saúde, e na vida dos profissionais de enfermagem que
passaram a enfrentar com maior frequência jornadas exaustivas, lidando com o cansaço físico e emocional e com a incerteza em relação a sua
segurança ocupacional, não só pela escassez de equipamentos de proteção individual que se alastrou pelo mundo, mas também sobre o
desconhecimento da doença que avança diariamente, aumentando os casos de infecção e mortalidade.
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MÉTODO
Relato de experiência clínica.

RESULTADO
O serviço conta com 182 leitos de internação SUS, voltados para o atendimento de adolescentes e adultos de ambos os sexos, provenientes de
todo o Estado de São Paulo. Também atende demandas judiciais de alguns casos de internação compulsória para dependência química da
Secretaria Estadual de Saúde. Durante a permanência, que é de curta / média duração, os pacientes são submetidos a avaliações individuais com
equipe multiprofissional - médico psiquiatra, enfermeiro e assistente social, além de participar de grupos terapêuticos realizados por psicólogos,
terapeutas ocupacionais e educadores físicos diariamente.
Em relação ao quadro da equipe de enfermagem contamos com 22 enfermeiros e 98 auxiliares de enfermagem.
A partir de Março de 2020 iniciamos com medidas de prevenção como: campanha de vacinação contra influenza/20, treinamentos de toda
equipe sobre o uso adequados dos epi’s e higiene das mãos, instituímos a aferição de temperatura 3x/ dia nos pacientes e utilizamos uma
enfermaria como quarentena para vigilância dos novos pacientes que caso não apresentem nenhum sintoma em 14 dias, são encaminhados
para a enfermaria com seu perfil, realizado também a proibição de visitas, grupos de apoio e atividades de voluntários, substituindo por
chamadas de videoconferências.
De março a junho de 2020, o absenteísmo da equipe de enfermagem ficou em 7,38%, com 10 enfermeiros afastados por suspeita de covid-19,
sendo que apenas 03 deram positivo e dos casos positivados 66,66% trabalham em outra instituição, tivemos 21 auxiliares de enfermagem
afastados por suspeita e 11 deles positivaram, destes 72,72% tem duplo vínculo.

CONCLUSÃO
A pandemia continua inerente, desta forma entende-se como uma grande conquista que neste período não tivemos nenhum caso de paciente
com suspeita de covid-19, compreende-se que as medidas implementadas foram eficazes em conter a pandemia dentro da nossa instituição.
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Protocolo: 169 – Avaliação em Saúde e Qualidade

OBJETIVO
Relatar a experiência clinica da ausência de casos positivos da Covid-19 entre os pacientes de um hospital especializado em dependência
química da Grande São Paulo no período de março a junho de 2020.

Gráfico 1 – Absenteísmo da Equipe de Enfermagem entre Março e Junho de 2020. Gráfico 2 – Profissionais de Enfermagem com teste positivo para Sars-COV-2.


