
 

 

 

 

 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM UNIDADES DE
INTERNAÇÃO COVID 19.

  Enf°Vivianne Rodrigues Zabot Marconsin 

Introdução: Com  o  advento  do  atendimento  a  pacientes  portadores  de  Covid-19,
aumentou o consumo de materiais  de paramentação e insumos. A Sistematização do
trabalho de Enfermagem é uma ferramenta eficaz para a organização do processo de
trabalho.

Objetivos: Identificar as estratégias de otimização do processo de trabalho da equipe de
enfermagem.

Método: A otimização do processo de trabalho favorece a redução de custos. Verificou-
se que após a avaliação das enfermeiras do setor, foi identificado a divisão dos pacientes
de acordo com o grau de dependência para a equipe de enfermagem. Após a divisão,
cada técnico, elabora juntamente com a enfermeira o plano de cuidados, otimizando a
entrada  do  profissional  para  realização  de  procedimentos,  tais  como  verificação  de
sinais vitais,  a administração de medicamentos, banhos de leitos e/ou aspersão, trocas
de curativo  e  auxílio  para alimentação  em pacientes  dependentes.  Para ajudar  neste
trabalho a Enfermeira do setor, serve o café da manhã para os pacientes, assim nesse
processo a mesma já realiza a sua visita  de enfermagem. Após todo preparo com o
paciente,  são  realizadas  as  atividades  pertinentes  dos  setores,  onde  ocorrem  as
desinfecções de bancadas e de equipamentos que foram utilizados nos pacientes que se
encontram em isolamento, separando os materiais contaminados para envio dos mesmos
ao  setor  de  desinfecção  (central  de  material).  Cada  técnico  ajuda  o  seu  colega,
revezando  muitas  vezes  as  entradas  nos  leitos,  evitando  assim  que  seu  colega  se
exponha com muita frequência aquele paciente suspeito ou confirmado pela Covid-19. 

Resultados: A Sistematização do trabalho em enfermagem contribui para a organização
adequada  do  processo  de  trabalho  durante  todo  o  período,  otimizando  tempo  e
reduzindo  custos,  principalmente  em  materiais  de  paramentação  da  equipe  de
enfermagem e cuidados de higiene com o paciente,  além de promover  a redução de
exposição do profissional de saúde dentro do quarto do paciente portador  de  Covid-19.

Conclusão: Com a otimização do trabalho de enfermagem, observou-se o atendimento
com qualidade e humanização e principalmente eficaz na redução de tempo e exposição
do profissional de saúde dentro do quarto.

 

 

 

 


