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INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020 que o surto da

Com a pandemia muitos processos foram realinhados, modificando a rotina de todo o

doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, a COVID-19, constitui uma emergência de

contingente hospitalar, tais como o uso contínuo de máscaras; a substituição de óculos de

saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da Organização,

proteção por protetor facial (face-shield); a introdução de macacão impermeável para a

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a

assistência direta aos pacientes suspeitos ou confirmados pela doença; a ampliação da

COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.

disponibilização de dispensadores de solução alcoólica em todos os ambientes, inclusive nos

O enfrentamento da COVID-19 rompeu velhos paradigmas com a necessidade de reforçar

pontos de assistência, conforme legislação vigente; sinalização das áreas comuns em relação

holisticamente a vigilância diária das unidades de saúde e dos procedimentos realizados. Esta

ao distanciamento social e sinalização das áreas de atendimento exclusivo aos casos COVID

nova realidade realinhou as atividades multidisciplinares com embasamento técnico-

19 para a restrição do ambiente; maior empenho para a limpeza das áreas/locais

científico, organizando os serviços e desenvolvendo processos permeados por qualidade e

frequentemente tocados; a validação e introdução de novos produtos saneantes.

segurança.

Atrelado à ações concretas, foi elaborado um plano educativo para a abordagem e

Neste contexto, muitos foram os desafios enfrentados pelo serviço de controle de infecção

qualificação de 100% dos colaboradores da instituição, por profissionais habilitados nos

relacionado à assistência à saúde durante a pandemia, reforçando a aplicação das boas

temas, estimulando constantemente as medidas de proteção individual e coletiva:

práticas preventivas, introduzindo novos conceitos, a fim de minimizar os riscos de exposição
e contaminação intra-hospitalar, alertando inclusive para o autocuidado e cuidado coletivo,

Doença por COVID-19 (Transmissão, principais sintomas e prevenção)

promovendo e favorecendo um ambiente seguro à prática assistencial.
Fluxo Hospitalar

OBJETIVO

Uso de EPI para áreas COVID-19 (Tipos, funções, retirar e colocar EPI)

Relatar os desafios encontrados pela equipe de controle de infecção na prevenção da COVID19 intra-hospitalar.

Higiene de ambientes
Cuidados no trabalho (distanciamento, celulares, canetas, ambiente)

MÉTODOS
Estudo descritivo, baseado no levantamento bibliográfico, do tipo relato de experiência

Isolamento Domiciliar

vivenciada das intervenções sucedidas junto aos colaboradores, em um hospital geral público
da zona sul de São Paulo.

A adoção das medidas implementadas foram importantes estratégias de contenção da
disseminação do vírus no hospital, haja visto a baixa incidência de casos de transmissão intra-

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As medidas de prevenção e controle de infecção relacionadas à assistência à saúde devem ser

hospitalar da COVID-19 entre pacientes, tal como a ocorrência de infecção em profissionais
da instituição, não havendo casos de mortalidade.

implementadas por todos os profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou
reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência realizada.
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas internas minimizem a
exposição a patógenos respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2. Neste intuito, foi formado um
Comitê de Crise multiprofissional para a deliberação de medidas direcionadas a gestão de

riscos, prevenção e controle intra-hospitalar, que foram descritas no Plano de Contingência
Institucional – COVID 19, com atualizações periódicas, disponíveis a todas as áreas.

CONCLUSÃO
Ampliando a abordagem multimodal das medidas de prevenção e controle de infecção
relacionadas à assistência à saúde favorece um ambiente mais salubre, com impacto direto
na morbimortalidade, possibilitando o cuidado seguro aos pacientes, acompanhantes e
colaboradores no enfrentamento da COVID-19 no ambiente intra-hospitalar.

Neste contexto, é possível afirmar que com conhecimento científico, empoderamento,
aplicação das recomendações técnicas e capacidade de adaptação à realidade e recursos
institucional, garantem a qualidade e segurança no cotidiano da assistência prestada e em
todas as áreas de atuação, com vistas a máxima redução do risco de transmissão.
Os desafios são constantes e requerem o dinamismo da gestão de riscos, para elaboração de
novas estratégias baseadas em evidencias científicas, na inovação das melhores práticas em
assistência à saúde.
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