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Pandemia COVID-19: 

O paciente isolado corre mais riscos de eventos adversos? 

 

O mundo vive uma catástrofe sanitária, com impacto dantesco 

no Brasil. A pandemia do vírus SARSCoV-2 desencadeou e agravou uma 

crise em toda a saúde pública, marcada por inúmeras fragilidades, 

tanto em relação à prevenção de doenças, quanto ao tratamento 

(MORIN, 2020). 

Todo o mundo ainda se questiona: quando a epidemia vai 

terminar? Teremos que conviver com esse problema de forma 

endêmica? Quais os impactos dessa pandemia na saúde das pessoas? 

Haverá sequela nos que sobreviverem? Como a saúde estará 

preparada? Quem vai cuidar de toda a população adoecida ou com 

sequelas? (MORIN, 2020). 

 A COVID-19 se espalhou pelo mundo e deixou a humanidade 

perplexa. Por outro lado, ressaltou de maneira comovente o papel 

essencial dos enfermeiros em proteger a saúde das pessoas e salvar 

vidas.  

Considerando o risco de contaminação pelo contato físico e 

pelas vias aéreas, é preciso ter habilidade técnico-científica, dedicação 

e coragem para manusear o corpo, excretas e secreções de um 

paciente contaminado pelo SARSCoV-2. Os enfermeiros estão na linha 

de frente e realizam os cuidados diretos desses pacientes, colocando-se 

em risco para o contágio por agentes biológicos por tempo maior e de 

forma mais contínua, quando comparados aos demais profissionais da 

área da saúde.  

Esse contato prolongado e de risco se faz necessário devido à 

vulnerabilidade sanitária. Dessa forma, os enfermeiros se expõem a 

situações de risco, em benefício da coletividade. Ficam sujeitos aos 

mais intensos graus de risco de contaminação (FELICIANO; ISONI, 2020). 

E os pacientes? Além da própria doença, existem mais riscos? 



 

Nesse contexto, os enfermeiros coordenadores da Rebraensp 

Núcleo Londrina (Polo Paraná) Alex Dias e Renata Belei foram 

convidados a ministrar capacitações aos 190 servidores da equipe de 

enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) que irão atuar 

na linha de frente de atendimento aos pacientes suspeitos ou 

confirmados da COVID-19, no Hospital Universitário da Universidade 

Estadual de Londrina (HU-UEL).  

A instituição de saúde é considerada um hospital universitário, 

geral, terciário, que antes da pandemia COVID-19 contabilizava 303 

leitos (foto 1) destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Com o avanço da pandemia, o HU-UEL incorporou novos leitos e 

totaliza, atualmente, 451 leitos. 

 

 

Foto 1- Vista área do HU-UEL destinado ao atendimento de 

pacientes do Sistema Único de Saúde. Londrina-PR 

 

 

 

 

 



 

O prédio recém-inaugurado (fotos 2 e 3) nas dependências do 

HU-UEL contempla 120 leitos para internação de pacientes (adulto e 

neopediátrico) e foi denominado Hospital de Retaguarda (HR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2- Novo prédio do Hospital de Retaguarda do HU-UEL, com 

120 leitos destinados à assistência aos pacientes (adulto e 

neopediátrico) com COVID-19. Londrina-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3- Área de internação para os pacientes adultos com 

diagnóstico confirmado da COVID-19 no HR do HU-UEL. Londrina-PR 

 

Os coordenadores da Rebraensp Núcleo Londrina (fotos 4 e 5) 

iniciaram as atividades de capacitações no mês de julho, que irão se 

estender até o mês de agosto, período este de admissões de novos 

profissionais das equipes de enfermagem, com o objetivo de integrar os 

recém-admitidos aos protocolos institucionais e garantir uma assistência 

segura e com qualidade aos pacientes atendidos no novo Hospital de 

Retaguarda.  

A metodologia ativa de ensino consiste em cenários para 

simulações realísticas nos laboratórios da instituição, em sistema de 

rodízio de salas com pequenos grupos, para segurança dos profissionais 

e instrutores.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 4 e 5 - Coordenadores da Rebraensp - Núcleo Londrina em 

capacitações admissionais aos servidores das equipes de enfermagem 

que irão atuar no Hospital Referência para COVID-19 do HU-UEL. 

Londrina-PR 

 

Com a pandemia de COVID-19, torna-se ainda mais necessária a 

realização de treinamentos (fotos 6-9) que contemplem as metas 

internacionais de segurança do paciente, paramentação e 

desparamentação de equipamentos de proteção individual, 

higienização das mãos e conceitos mais relevantes das principais 

práticas relacionadas à prevenção de pneumonia hospitalar, infecção 

da corrente sanguínea e de trato urinário associada ao uso de cateter, 

parâmetros clínicos, parada cardiorrespiratória e registros ético-legais 

em prontuário.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 6, 7, 8, 9 - Capacitações realizadas com abordagem de 

diversas temáticas sobre segurança e qualidade na assistência aos 

pacientes. Londrina-PR  

 

 Vale a pena ressaltar que os coordenadores também realizaram 

ações educativas junto à academia, com inserções práticas de 

paramentação, desparamentação dos equipamentos de proteção 

individual e higienização das mãos aos internos de medicina e 

enfermagem, totalizando a presença de 110 acadêmicos (foto 10). 

 

 



 

 

Foto 10- Capacitações aos internos de medicina e enfermagem 

sobre paramentação e desparamentação de equipamentos de 

proteção individual e higienização das mãos. Londrina-PR 

 

Para os coordenadores, a realização destas atividades reforça o 

papel da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

como uma importante estratégia de articulação e de cooperação 

técnica entre instituições direta e indiretamente ligadas à saúde e 

educação de profissionais em saúde, com o objetivo de fortalecer a 

assistência de enfermagem segura e com qualidade (REBRAENSP, 2020). 

Devido ao elevado número de pacientes acometidos pela 

COVID-19, houve a necessidade de expandir a quantidade de recursos 

humanos na maioria dos serviços de saúde, muitos sendo colocados nas 

práticas assistenciais ainda inexperientes. No cenário brasileiro, houve 

nos últimos meses um aumento do número de infecções relacionadas à 

assistência à saúde, principalmente as primárias de corrente sanguínea 

e respiratória.  

 



 

Os motivos deste aumento ainda não são claros, mas a própria 

COVID-19 e a necessidade de priorizar os cuidados específicos a ela 

podem ter contribuído para desviar o foco das medidas específicas de 

segurança.  

Desde a década de 70 já se observa que as medidas de 

isolamento destinadas a pacientes com doenças transmissíveis podem 

causar vários prejuízos ao mesmo, principalmente pela “redução da 

frequência e duração dos contatos de médicos e enfermeiros” 

(GEELHOED, 1978, p. 231). E a COVID-19, doença que ainda assusta os 

profissionais da saúde pela falta de tratamento específico e por ser 

altamente transmissível, exige a colocação de uma paramentação 

completa para o contato com o paciente crítico e dependente. Assim, 

cada atendimento demanda tempo e tem custos elevados. 

Esses conceitos são corroborados pelo estudo de Day et al. (2012), 

que identificaram que pacientes em isolamento apresentaram distúrbios 

eletrolíticos possivelmente devido à redução do número de visitas dos 

profissionais e, consequentemente, a um monitoramento mais pobre. 

Dessa forma, na COVID-19, por causa da precaução de contato e de 

gotículas/aerossol, o paciente pode ser menos mobilizado, aumentando 

o risco de pneumonia, lesão de pele, depressão e outros eventos 

adversos decorrentes da internação hospitalar. 

E o risco desses eventos se potencializa pela ausência dos 

acompanhantes/familiares, que possuem papel primordial na detecção 

precoce dos mesmos, pelo olhar cuidadoso ao paciente, alertando a 

equipe de saúde sobre sinais de alerta. 

Independente de pandemia, a qualidade da assistência aos 

pacientes necessita seguir o mesmo padrão e estratégias precisam ser 

aplicadas para evitar o aparecimento de barreiras que impeçam o 

atendimento com segurança para um paciente já debilitado por uma 

doença ainda pouco conhecida. As capacitações práticas propiciam 

a integração da teoria aliada à prática, alicerçando os conceitos da 

segurança dos pacientes nas instituições de saúde e dando suporte aos 



 

profissionais, que necessitam seguir normas de biossegurança e reduzir o 

risco de doenças ocupacionais.  

Sendo assim, a gestão do risco é fundamental para subsidiar as 

ações de prevenção estabelecidas no Plano de Segurança do 

Paciente, que deve ser voltado aos pacientes, profissionais e instituição, 

e permear a cultura de segurança de todo serviço de saúde. 

A COVID-19 vai passar, ou ao menos será adaptada ao cotidiano 

da saúde, mas por enquanto a enfermagem brasileira precisa se 

empenhar em intensificar de forma sistematizada as ações de 

segurança do paciente a todo paciente suspeito ou com o diagnóstico 

desta nova doença, que tanto abalou e modificou o mundo. 
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