
INTRODUÇÃO
A comunicação desempenha papel fundamental em 
situações de crise. De maneira geral, nesses momentos, é 
fundamental dialogar, manter a informação clara e e�caz 
para eliminar ou minimizar temores.

Em um cenário de grande volume de informações e de 
poucas certezas, as instituições têm o importante papel de 
oferecer aos seus colaboradores informações claras, 
con�áveis e no tempo oportuno, garantindo orientações 
adequadas e seguras e ainda fortalecendo sua relação de 
con�ança com a força de trabalho.

No contexto de enfrentamento da pandemia do COVID-19, 
em que a ciência buscava respostas, foi preciso traçar uma 
estratégia de comunicação que não apenas informasse, 
mas que atenuasse o temor presente nos colaboradores por 
conta do desconhecido e ganhasse con�ança em meio a 
uma quantidade enorme de informações falsas em um 
cenário de pós-verdade em alta.

METODOLOGIA
Foi criado um canal con�ável de informação com o intuito 
de aprimorar o clima organizacional, minimizar as tensões, 
manter os colaboradores instruídos e reduzir a incidência 
de adoecimento. No mês de março, logo após o início da 
pandemia, criou-se um canal de comunicação denominado 
Boletim Covid.

Neste boletim, eram abordados temas como:
- Isolamento social;
- Higienização das mãos;
- Etiqueta respiratória;
- Saúde mental;
- Equipamentos de proteção individual (EPI), quando e 
como utilizá-los e a sistemática de paramentação e 
desparamentação. 

Todos os boletins utilizaram uma linguagem mais acessível, 
com ilustrações e �uxogramas para facilitar o entendimento 
de todos os públicos. 
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RESULTADOS
Até o presente momento foram produzidas 22 edições do 
boletim COVID que são disseminados por meio de: mural, 
intranet, email e mensagens por celular, de maneira a 
garantir uma rápida e fácil disseminação no corpo 
pro�ssional da instituição, que conta com 
aproximadamente 1100 colaboradores.

Essa construção resultou em um corpo pro�ssional mais 
preparado e seguro, re�etindo na qualidade do ambiente 
de trabalho e na melhoria do cuidado prestado ao usuário., 
além de ter contribuído no cenário  de afastamentos por 
contaminação de COVID-19, com um número mínimos 
casos médios e graves (1,3%) e nenhum óbito. 
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USUÁRIOS, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SER

Sempre que possível deixar as portas e 
janelas abertas para circulação do ar
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7Os banheiros e vestiários são higienizados 
conforme protocolo, vamos continuar 
fazendo a nossa parte e mantê-los limpos e 
organizados

Deve-se evitar cumprimentos com beijos, 
abraços e apertos de mãos
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Em caso de febre ou sintomas de gripe , ou seja contactante 
de caso positivo para COVID-19 da mesma residência 
entre em contato com o SESMT através do ramal 1058 
para orientações.

1 A utilização de máscaras é obrigatória

Sempre higienize as mãos com água e sabão 
ou álcool gel
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3 A limpeza do posto de trabalho, ferramentas/ 
equipamentos deve ser feita pelos colaboradores 
utilizando o produto de higienização quaternário 
de amônia, distribuído pela equipe do SESMT/ 
Higiene/Farmácia para este fim. Sempre que o 
produto acabar, o colaborador deve levar o 
borrifador ao setor da Farmácia para o 
reabastecimento

4 Procure não tocar a boca, o nariz e o rosto 
com as mãos. Ao tossir ou espirrar, cobrir o 
nariz e a boca com lenço descartável ou 
cobrir com o antebraço

5 Não toque em superfícies com alta 
frequência de contato (como botões de 
elevador, maçanetas) se não for necessário. 
Não esqueça de higienizar suas mãos 
adequadamente após tocá-las

Ao utilizar as escadas, mas não esqueça de 
higienizar as mãos, após usar o corrimão
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8Nos locais de refeição e locais de descanso 
como o conforto lembre-se das 
recomendações faça revezamento para 
evitar aglomeração, manter o 
distanciamento, não compartilhe acessórios 
pessoais (copos, talheres, cobertas, etc.)

Ao utilizar o elevador evite aglomerações e 
mantenha o distanciamento recomendado

9

10Após utilizar o bebedouro lavar as mãos, e 
manter a distância de 1,5 metros em caso 
de espera. Só utilizar copos descartáveis de 
modo a evitar contaminação

EIXO TEMÁTICO
GESTÃO EM SAÚDE

PROTOCOLO - 313

COMUNICAÇÃO     ESTRATÉGIA     INFORMAÇÃO     PANDEMIA
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Busque fontes confiáveis de informação. 
Nossas sugestões são os canais oficiais:

Ÿ HRC: Intranet, Murais e Boletim COVID-19
Ÿ OFICIAIS: Sites e redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo, do Centro de Vigilância Epidemiológica e do 
Ministério da Saúde

RESTRIÇÃO DE VISITAS NA MATERNIDADE

     Uma das medidas adotadas para garantir um 
ambiente seguro é a restrição de visitantes em nossa 
maternidade. Estamos permitindo apenas um 
acompanhante que pode ser substituído uma vez, 
dentro do prazo de 24 horas.
     Sempre que observar acompanhantes com 
sintomas respiratórios oriente a não permanecerem 
no hospital. Já na entrada eles são questionados 
sobre esses sintomas, mas ainda sim, devemos 
estar atentos.
     Essa medida têm como objetivo reduzir a 
c irculação de pessoas dentro do hospital , 
contribuindo para a segurança de pacientes e 
profissionais durante este momento de pandemia.
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Busque fontes confiáveis de informação. 
Nossas sugestões são os canais oficiais:

Ÿ HRC: Intranet, Murais e Boletim COVID-19
Ÿ OFICIAIS: Sites e redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo, do Centro de Vigilância Epidemiológica e do 
Ministério da Saúde

1,5m 1,5m 1,5m 1,5m

Decreto 64.959, de 4 de maio de 2020

OBRIGATÓRIO
O USO DE MÁSCARA

FICA PROIBIDO O INGRESSO, CIRCULAÇÃO E OU PERMANÊNCIA DE QUALQUER PESSOA, INCLUINDO 
USUÁRIOS, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO SEM O USO DE MÁSCARAS, DENTRO DO HRC

NA FILA,
RECOMENDAMOS

O DISTANCIAMENTO
DE 1,5M

Evite tocar na 
máscara e lembre-se 
sempre de higienizar 

as mãos antes e 
depois de coloca-la
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Busque fontes confiáveis de informação. 
Nossas sugestões são os canais oficiais:

Ÿ HRC: Intranet, Murais e Boletim COVID-19
Ÿ OFICIAIS: Sites e redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo, do Centro de Vigilância Epidemiológica e do 
Ministério da Saúde

 Além da utilização do Equipamento do Proteção Individual (EPI) adequado para cada ambiente e a higienização 
frequente de mãos, existem outras formas de reduzir ainda mais o risco de contaminação por coronavírus. Confira:

Não recomendamos o uso de EPI para circulação 
em corredores, setores de apoio ou admi-
nistrativos. Essa prática pode resultar em uma 
falsa sensação de segurança e em contaminação 
do ambiente e de outras pessoas

Todos os pacientes intubados com 
suspeita de COVID-19 devem ter 
sistema FECHADO de aspiração

Os resíduos de pacientes suspeitos ou confirmados 
devem ser descartados sempre em lixo INFECTANTE

As superfícies mais tocadas no ambiente 
devem ser higienizadas com frequência

H I G I E N E  D E  M Ã O S 
conforme os 5 momentos 
e com técnica e tempos 
adequados:

* momentos para evitar 
transmissão de micro-
organismos ao paciente
1. Antes de tocar o paci-
ente
2 .  A n t e s  d e  re a l i z a r 
procedimento limpo/as-
séptico

* momentos para evitar 
c o n t a m i n a ç ã o  d o 
ambiente
3. Após risco de exposição 
a fluidos corporais
4. Após tocar o paciente
5. Após tocar superfícies 
próximas ao paciente

REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO

 " F i q u e i  s u r p r e s o  c o m  a 
informação do novo setor a onde eu 
estaria  prestando assistência  de 
enfermagem, UTI Adulto 2. 
O nervosismo foi momentâneo, dando 
lugar para a vontade de fazer a diferença 
no ambiente novo e situação atual.
Orientações são frequentes para proteção 
dos colaboradores e acompanhantes, em 
conjunto o reforço da higienização e 
proteção individual e coletiva."

Felipi dos Santos Machado 
técnico de enfermagem

EDIÇÕES DO BOLETIM DISPONÍVEIS NA INTRANET

BOLETINS EXPOSTOS NOS MURAIS FÍSICOS
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Busque fontes confiáveis de informação. 
Nossas sugestões são os canais oficiais:

Ÿ HRC: Intranet, Murais e Boletim COVID-19
Ÿ OFICIAIS: Sites e redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo, do Centro de Vigilância Epidemiológica e do 
Ministério da Saúde

               

Em tempos de pandemia, as fake news (notícias falsas) podem proliferar em velocidade parecida com a propagação 
do próprio Coronavírus. É preciso estar atento ao que se lê em redes sociais e sempre checar o conteúdo antes de 
compartilhar. Essa simples medida pode fazer a diferença na hora de salvar vidas. 

NOTÍCIAS FALSAS ATRAPALHAM O COMBATE AO CORONARÍRUS

Mais orientações, 
você encontra na 

página da intranet, 
no banner lateral: 

COVID-19.
Acesse e mande 

suas dúvidas.

FATO OU FAKE?


