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RESUMO
A COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde como Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional, sendo considerada uma pandemia em 11 de março de 2020. Para
proporcionar o melhor atendimento aos pacientes no cenário de uma pandemia, os hospitais necessitam de
estratégias para organizar e otimizar seu espaço, equipe e materiais. Nesse contexto é imperativo o uso de
medidas de contenção visando reduzir  o  risco de transmissão viral  a  outros  pacientes ou profissionais  de saúde
que compõe a equipe multidisciplinar. No setor de urgência e emergência o planejamento é um desafio devido ao
envolvimento de diferentes profissionais nas várias etapas do atendimento. Dessa forma, no presente estudo, está
descrito as medidas de resposta à pandemia implementadas no setor de urgência e emergência pediátrica de um
hospital universitário de nível terciário em Campinas-SP.
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ABSTRACT
COVID-19 is caused by the SARS-CoV-2 virus and was declared by the World Health Organization as a Public Health
Emergency of International Importance, being considered a pandemic on March 11, 2020. To provide the best care
to patients in the context of a pandemic, hospitals need strategies to organize and optimize their space, staff and
materials. In this context, it is imperative to use containment measures to reduce the risk of viral transmission to
other patients or health professionals that make up the multidisciplinary team. In the urgency and emergency
sector, planning is a challenge due to the involvement of different professionals in the various stages of care. Thus,
in the present study, the pandemic response measures implemented in the pediatric urgency and emergency
department of a tertiary university hospital in Campinas-SP are described.
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Anexos

S1: Recomendações para o procedimento de intubação

https://www.gnpapers.com.br/rp/common/view-image.asp?imageId=695&articleId=1605&type=OR


S2: Higienização de equipamentos

https://www.gnpapers.com.br/rp/common/view-image.asp?imageId=696&articleId=1605&type=OR


S3: Fluxo do atendimento

https://www.gnpapers.com.br/rp/common/view-image.asp?imageId=697&articleId=1605&type=OR


S4: Guia do IOT - parte 1
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S5: Guia do IOT - parte 2
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