Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Hospital do
GRAACC tem trabalhado para adequar todo seus processos e
fluxos para garantir a segurança de seus pacientes e profissionais,
causando o menor impacto possível ao tratamento do câncer
infantojuvenil, que não pode parar.
Confira as ações implementadas:

Unidade Especial para Pacientes
com Sintomas Respiratórios

TRIAGEM ESPECIAL COM ACESSO
EXCLUSIVO AO HOSPITAL
Foi criada a Unidade Especial para Pacientes com
Sintomas Respiratórios, com acesso externo, pela
Unidade Botucatu do Hospital do GRAACC para fazer
o atendimento ágil e com toda a segurança
a pacientes que apresentarem sintomas respiratórios.

Segurança para pacientes
e profissionais
PACIENTES E ACOMPANHANTES:
Uso de máscara cirúrgica durante toda a permanência
no Hospital.
PROFISSIONAIS (durante toda a jornada trabalho):
• Assistência/ atendimento/ médicos e equipes multi:
uso obrigatório de máscara N95, avental impermeável,
luvas, touca, óculos de proteção/ protetor facial.
• Administrativos: uso de máscara cirúrgica.
CRIAÇÃO DO INFORME COVID-19:
Para funcionários, com especificações técnicas de prevenção
para cada área e procedimentos do hospital.
FECHAMENTO TEMPORÁRIO DO ESPAÇO
DA FAMÍLIA E DA BRINQUEDOTECA
CRIAÇÃO DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO
DE RISCO

Ações para diminuir
o fluxo de pessoas
ADEQUAÇÕES E AJUSTES
NO DIA A DIA DO HOSPITAL PARA EVITAR
AGLOMERAÇÕES
• Restrição de número de acompanhantes.
• Visitas a pacientes internados na Unidade
de Transplante de Medula óssea canceladas.
• Visitas a pacientes internados limitadas a uma
pessoa por visita.
• Suspensão das atividades do corpo de voluntários
por tempo indeterminado.
• Suspensão de eventos e atividades com a presença de
público externo, como visitas monitoradas ao Hospital.
• Reuniões e encontros realizados via online,
preferencialmente.

Ações para diminuir
o fluxo de pessoas

ESCOLA MÓVEL

• Aulas presenciais suspensas, passando para
o formato online.

SERVIÇO SOCIAL

• Atendimentos eletivos não essenciais desmarcados.

LABORATÓRIOS, SERVIÇO DE HEMOTERAPIA
• Eventos eletivos suspensos.

CASA RONALD MCDONALD SP – MOEMA

• Transporte ampliado para diminuir pessoas no carro
em cada viagem.
• Suspensão de atividades que gerem aglomerações.
• Revisão das regras dos ambientes de área comum.

Procedimentos de higiene
ADEQUAÇÕES DE PROCESSOS E NOVAS PRÁTICAS
• Implantação de mais dispensadores de álcool gel em
todo hospital.
• Intensificação das práticas de higiene em todo hospital
(limpezas concorrentes, terminais e gerais.
• Orientações especiais aos profissionais de atendimento da
portaria e recepção:
- Higienização das mãos a cada atendimento.
- Higienização das bancadas, computadores e demais objetos
ao longo do dia.
• Uso de equipamento de higienização por vapor à base de
quaternário de amônio e peróxido de hidrogênio para limpeza
terminal diária na Unidade Respiratória.
• Uso de protetor facial por todos os profissionais que tem
contato com ambiente de paciente com sintoma respiratório.

Atendimento aos
pais e pacientes

ADEQUAÇÃO NAS RECEPÇÕES
Para oferecer mais proteção aos pacientes,
acompanhantes e aos profissionais de atendimento
de nosso hospital, as recepções estão equipadas com
uma barreira de acrílico, como forma eficiente de
combater a disseminação do vírus e evitando o
contato mais próximo neste momento do
atendimento.
Para evitar ao máximo a aglomeração de pessoas nas
salas de espera, foram feitos ajustes nos
agendamentos dos procedimentos do GRAACC e as
cadeiras das recepções passaram a 1,5m de distância,
com demarcação no chão dos locais adequados.

Atendimento online

As áreas de Psicologia e Fisioterapia passaram a
utilizar, quando necessário, atendimento online.
As sessões de psicologia, especialmente os novos casos
diagnosticados cujo tratamento foram iniciados em
meio à pandemia, passaram a ser realizados por vídeo.
Pacientes em estado grave, internados e isolados
também contam, agora, com a possibilidade de
atendimento psicológico online.
Já as sessões de fisioterapia foram adequadas para que
os pacientes, dentro do possível, tenham condição de
realizar atividades e exercícios sob supervisão dos pais
e responsáveis em casa, seguindo orientações
fornecidas por vídeos, chamadas de vídeo conferência
ou por escrito dos profissionais da área de reabilitação.

Unidade de tratamento intensivo

ISOLAMENTO ESPECIAL NA UTI
Pacientes mais graves em tratamento do câncer
infantil e que apresentam sintomas respiratórios são
internados em uma área de isolamento dentro da
UTI, que possui uma antecâmara para paramentação
dos profissionais da assistência e equipamento
especial que filtra e renova o ar.

Áreas Comuns

DIRETRIZES
• Portas e janelas dos ambientes abertos para
ventilação, quando possível
• Copas, Espaço do Colaborador e refeitórios
devem ser usados com rodízio de pessoas nos
horários de pico
• Obrigatória a higiene de mãos sempre ao entrar
e sair dos ambientes
• Se possível, evitar elevadores; preferir escadas.

Comunicação
COMUNICAÇÃO FOCADA
PARA PAIS E PACIENTES
• Instalação de banner na entrada do Hospital.
• Comunicados informativos na entrada e próxima
a recepção.
• Distribuição de folhetos de sintomas de COVID entregue
na recepção para pais e pacientes.
• Comunicação especial externa nos elevadores
destacando quantidade máxima permitida de pessoas.
• Sinalização interna dos elevadores com demarcação
no chão, indicando distanciamento seguro e
capacidade máxima.
• Demarcação no chão indicando distanciamento correto
das cadeiras nas salas de espera pelo Hospital.

