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Introdução:  Com  o  advento  da  pandemia  Covid-19,  vários  procedimentos
cirúrgicos  foram  suspensos  conforme  a  legislação,  porém  o  Serviço  de
Hemodinâmica  é  essencial  no  atendimento  às  urgências  cardiovasculares.
Para evitar a disseminação da infecção ocasionada pela Covid-19, todas as
informações são coletadas, priorizando a segurança do paciente.

Objetivos:  Demonstrar  a  importância  da  aplicação  do  checklist  de
procedimento  hemodinâmico  seguro  para prevenção  da  disseminação  do
COVID19.

Método: Foi aplicado o checklist no serviço hemodinâmico nos meses de junho
a agosto 2020 em pacientes com procedimentos hemodinâmicos eletivos. No
momento  do  agendamento  algumas perguntas  são  feitas  sobre  sinais  e/ou
sintomas gripais, se negativo o exame é agendado, no dia do procedimento, é
feita entrevista pelo Enfermeiro/equipe de enfermagem; com perguntas como:
teve febre, tosse, se realizou RX ou TAC, se algum familiar foi diagnosticado
com COVID-19, se esse familiar foi internado, se mora na mesma residência e
se  faz  isolamento  social.  A temperatura  é  aferida  e  após  as  respostas  é
avaliado  e  repassado  ao  médico  se  apresentar  alguma  alteração.  Toda  a
equipe multidisciplinar do Serviço é orientada a utilizar todos os EPIs conforme
o protocolo da instituição para Covid-19, utilizando a máscara N95, óculos de
proteção,  face  shields  e  avental  de  contato  estéril.  Sendo  realizado  pela
enfermeira responsável  o treinamento da paramentação e desparamentação
correta. Os EPIs com o objetivo de evitar possíveis contaminações.

Resultados:  Constatamos a eficácia do procedimento seguro hemodinâmico
sem risco de transmissão Covid19 com a aplicação do checklist. Os pacientes
que  apresentaram  alterações,  foram  reagendados  após  o  término  do
isolamento social.  Constatamos que dentre 62 pacientes eletivos agendados
para procedimentos hemodinâmicos, no qual foi aplicado o checklist, apenas
01 paciente foi contato de  portador de Covid19, e mostrou-se consciente em
relação as medidas de isolamento social no âmbito familiar e hospitalar.

Conclusão:  O procedimento hemodinâmico seguro promove a confiança do
paciente,  a  melhoria  da  qualidade  da  assistência  e  redução  de  danos  de
possíveis  complicações  ocasionadas  pela  contaminação  da  Covid-19,
considerando o perfil de pacientes atendidos que fazem parte do grupo de risco
para a pandemia. 


