MAPA DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA POR COVID-19 NO HEAB
O mapa do enfrentamento foi desenhado na perspectiva dos pacientes, familiares e prossionais de saúde, dentro de um ecossistema amplo, envolvendo as várias fases da doença integrando diferentes atores.

PRÉ DIAGNÓSTICO

BOAS PRÁTICAS NACIONAIS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

BOAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS
HEAB/AME

PLANEJAMENTOS

AÇÕES
PREVENTIVAS

SINTOMAS

ORIENTAÇÕES/
PROTOCOLOS

ACESSO

HOSPITALIZAÇÃO

ISOLAMENTO

DIAGNÓSTICO
TESTE

MEDIDAS
PRECAUÇÃO

ISOLAMENTO
DOMICILIAR

- Alinhamento da diretoria com a SES;
- Alinhamento e planejamento
quanto ao atendimento aos casos;
- Alinhamento, atendimento clínico/
cirúrgico/ diagnóstico junto a SES.

- Protocolo Assistencial - Manejo dos
casos suspeitos ou conrmados de
infecção pelo COVID-19;
- Manutenção de consultas, exames,
procedimentos e cirurgias prioritárias
durante a pandemia de COVID-19;
- Direcionador para atendimento aos
colaboradores durante a pandemia
de COVID-19;
- Time enfrentamento COVID-19;
- Fluxo de atendimento ao colaborador;
- Ronda de Segurança do colaborador
COVID-19;
- Apoio emocional aos prossionais de
saúde;
- Ações para engajar os colaboradores;
- 1º caso de COVID-19 conrmado em
colaborador 06/04/2020;
- Comunicação com a Rede e interface
com Gestão de Acesso;
- Parceria com HCFMRP e UNESP;
- Boletins Informativos HEAB.

- Construção de Folder Orientação de
alta para isolamento domiciliar;
- Tratamento casos leves;
- Sequência da Paramentação –
COVID-19;
- Sequência da retirada da
paramentação COVID-19;
- Manejo das precauções especiais e
programação de alta hospitalar casos
suspeitos ou conrmados de COVID-19
e inuenza;
- Planejamento e gestão dos EPI’S;
- Manutenção preventiva da pressão
negativa dos leitos COVID-19.

- 22/01/2020 - Centro de Operações
Emergenciais em Saúde Pública
(COE – COVID);
- 30/01/2020 Ministério da Saúde declara
emergência em saúde pública nacional
pelo Corona;
- 06/02/2020 – Lei nº 13979 – medidas
para enfrentamento da emergência
por corona vírus; *1
- Janeiro 2020 – 1º Boletim Epidemiológico
Corona no Brasil; *2

- 26/02/2020 - 1º Caso de COVID-19
conrmado no Brasil;
- 17/02/2020 - 1º Morte por COVID-19
no Brasil;
- 11/03/2020 - Portaria 356/20 medidas de
enfrentamento de emergência em
saúde publica; *3
- 20/03/2020 - Declaração da OMS a
cerca de transmissão comunitária;
- Protocolo de tratamento COVID-19; *4
- Guia de comunicação nas etapas
tratamento; *5

- Alertas de isolamento social pelo
ministério da saúde;
- Fluxos de atendimento na atenção
primaria à saúde em transmissão
comunitária.

INTERNAÇÃO

ADMISSÃO

AVALIAÇÃO

ÓBITO
UTI

ALTA

- Denição de Setor para internação
de paciente COVID-19;
- Denição de estratégias via diretoria
para atendimento;
- Denição uxo de transporte para
colaborador;
- Denição uxo de atendimento e
transporte de paciente;
- Orientações gerais;
- 1º caso de internação em enfermaria
Na data 20/03/2020;
- 1ª alta de paciente internado por
COVID-19 em 02/04/2020.

- Guia de vigilância epidemiológica;
- Diretrizes para atendimento e
diagnóstico COVID-19;
- Protocolo de manejo clínico para
COVID-19.

ADMISSÃO

EVOLUÇÃO

TERMINALIDADE

ALTA

- Protocolo de manejo de casos
graves suspeitos e conrmados
COVID-19;
- Manejo dos casos graves suspeitos e
conrmados para Infecção Humana
pelo Novo Coronaviŕ us - COVID-19;
- Protocolo IOT rápida;
- Time de intubação para período da
pandemia de COVID-19;
- 1º caso paciente internado na UTI
20/03/2020.

- Nota técnica sobre características de
aparelhos ventiladores articiais no
suporte ao paciente com COVID-19;
- Protocolo de Intubação Orotraqueal
P/ Caso Suspeito ou Conrmado de
COVID-19.

ÓBITO/
ATESTADO

TRAMITE
FUNERÁRIO

LUTO

- Procedimento preparo do corpo;
- Procedimento direcionador para
emissão de declaração de óbito
frente à pandemia de COVID-19;
- Preparo e encaminhamento do
corpo pós-morte a câmara
mortuária no contexto do COVID-19;
- Orientações médicas;
- Orientações as funeraris;
- Comunicação de óbito;
- 1º óbito conrmado por COVID-19
em 12/04/2020.

- Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA
Nº 04/2020. Orientações para serviços de
saúde: medidas de prevenção e controle
que devem ser adotadas durante a
assistência aos casos suspeitos ou
conrmados de infecção pelo novo
Coronavírus (SARS-COV-2);
- Manejo de corpos no contexto do novo
Coronavírus - COVID-19;
- Resolução SS-32, 20-03-2020 – Dispõe
sobre as diretrizes para manejo e
seguimento dos casos de óbito no
contexto da pandemia COVID-19 no
Estado de São Paulo.
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