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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no
1
Brasil, a Gestão Assistencial e Administrativa da
2
Divisão
de
Fisioterapia
do
Instituto
Central-HCFMUSP, idealizou várias estratégias de
ação. Nosso objetivo foi descrever e analisar os
processos envolvidos na saúde do colaborador da
Divisão de Fisioterapia durante o enfrentamento da
pandemia.

Os resultados em relação ao número de máscaras e
treinamentos realizados, bem como aderência aos
treinamentos estão demonstrados nas tabelas 1, 2 e
3 abaixo.
Tabela 1 - Número de máscaras e envelopes ofertados no período.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, descritivo,
retrospectivo com abordagem quali-quantitativa dos
processos adotados na Divisão de Fisioterapia (total
de 478 fisioterapeutas), para saúde do colaborador,
entre março e setembro de 2020 (CAPPesq Nº
15687). O processo foi realizado em três etapas: 1)
disponibilização dos Equipamentos de Proteção
Individual para toda equipe assistencial, 2)
treinamento presencial de paramentação e
desparamentação e higienização das mãos e, 3)
treinamento digital à distância na plataforma
INOVALAB®; os dois últimos obrigatórios para os
299 colaboradores, fisioterapeutas, educandos e
voluntários admitidos a partir do data 31/03/2020.

Tabela 2 - Treinamento presencial de paramentação/desparamentação e
higienização das mãos no período.

Tabela 3 - Treinamento digital na plataforma INOVALAB® no período.

No período estudado, somente 37 (8%), dos 478
fisioterapeutas foram diagnosticados detectados
com a doença, sugerindo eficiência das ações
propostas.
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