
Eixos norteadores frente às recomendações elaborados pela equipe da Ação 
Conjunta 

Eixo I: Experiencias exitosas em enfermagem durante a pandemia do COVID-19

Resultados 

Classe 1- Recursos humanos e materiais  

Classe 2 - Medidas de proteção dos profissionais 

Classe 3 - Transparência de informação  

Classe 4 - Operacionalização do Fluxo de Contingência 

Conclusão 
Ressalte-se que nem todas as enOdades integrantes do grupo força tarefa tem poder de punição, aplicação de multa ou outras medidas coerciOvas. A atuação se manteve dentro do escopo de mera fiscalização. As recomendações 

se tornaram, então, a principal ferramenta do grupo em consonância ao espírito colaboraOvo e moOvação que ensejou sua criação: a idenOficação de problemas e apontamento de soluções. 

Fica evidenciado também, até mesmo pela prevalência de conselhos de classe na atuação conjunta, a gravidade das consequências do combate à doença nos quadros de profissionais de saúde e categorias próximas que necessitam 

de maiores cuidados, vez  que em muitos dos casos carecem de protocolos de proteção, treinamentos, condições de trabalho adequadas, auxílios à familiares, ou políOcas públicas que diminuam suas vulnerabilidades. 

Tais verbetes evidenciam a atual posição das autoridades e referências em saúde e os desafios que se apresentam em âmbito mundial, quais sejam, a falta de informações concretas, conhecimento cienYfico consolidado ou 

políOcas públicas comprovadamente eficazes. 

Não obstante o isolamento social seja em grande medida um consenso, ainda imperam muitas dúvidas e ignorância quanto aos aspectos técnico-hospitalares a serem adotados enquanto padrão. O que se observou nos diversos 

hospitais visitados foi justamente a adoção de fluxos, cronogramas, critérios e políOcas específicas de cada enOdade hospitalar. 

Somando-se à isso, contribuem também para a dificuldades de se idenOficar um quadro geral da condição e avanço da doença no contexto do Distrito Federal as disparidades sócio-políOco-econômica de cada região administraOva, 

em especial o recorte social das populações e suas necessidades básicas como acesso à planos de saúde, necessidade de uso de transporte coleOvo, padrão de escolaridade, perfil de empregabilidade, etc.  
E como óbvia consequência alcançando diversos resultados, tanto posiOvos quanto negaOvos, dificultando a fácil idenOficação dos pontos em comum entre as realidades sócio-econômicas das diferente populações 

Em cada hospital visitado apresentando uma realidade disOnta, mais relevantes se tornam os relatórios produzidos na busca da idenOficação dos desafios e obstáculos em comum e apresentação de soluções viáveis e perOnentes à 

toda a rede. 

Introdução 
 A Covid-19 (Coronavírus disease 19) é uma doença respiratória causada pela cepa de SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), uma mutação do 
Coronavírus. Os primeiros casos de adoecimento foram evidenciados na província de Wuhan, na China, e reportados à Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de 
dezembro de 2019 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020) 
A transmissão acontece por meio do contato direto com goYculas de saliva e secreções contaminadas com o vírus, e a taxa de transmissibilidade é de R0= 2,74 (BRASIL, 
2020). Em um comparaOvo com outras doenças em relação a seu potencial de transmissibilidade, o R0 da Covid-19 é maior do que o do H1N1 (R0= 2,14) e da Gripe 
Espanhola (R0=2), o que alerta para o risco de disseminação da doença em larga escala (PARK SE, 2020).   
Em 26 de fevereiro de 2020, o Brasil registrou o primeiro caso de contaminação pelo SARS-CoV-12, e logo em 20 de março de 2020 foi declarado estado de calamidade 
pública através do Decreto LegislaOvo nº 06 no Diário Oficial da União. As redes de atenção e assistência à saúde vêm trabalhando para inibir a propagação do coronavírus 
e adoecimento da população, com medidas de biossegurança, proteção e controle conduzidas por insOtuições públicas e parOculares, à luz da OMS. Inúmeras ferramentas 
de apoio  aos profissionais de saúde foram disponibilizadas - site, aplicaOvos, guias de vigilância - além de recomendações e protocolos insOtucionais (BRASIL, 2020).   
De acordo com o Ministério da Saúde (MS), medidas de controle administraOvas são eficazes promovendo alterações nas políOcas e roOnas de trabalho que visam 
minimizar a exposição ao risco, evidenciando a duração, frequência e intensidade do contato. Com isso as orientações sobre medidas de higiene, desenvolvimento de 
canais de comunicação interna ao serviço de saúde e a vinculação de propagandas educaOvas em mídias acessíveis à população, promoção de educação e treinamentos 
aos profissionais de saúde sobre o Covid-19 são fundamentais para o controle social (BRASIL, 2020). 
Assim, em março de 2020, surgiu a iniciaOva da Ação Conjunta COVID-19, reunindo o Sindicato dos Enfermeiros (SindEnfermeiro), Conselho Regional de Enfermagem 
(COREN-DF), Associação Brasileira de Enfermagem - seção Distrito Federal (ABEn-DF), Conselho Regional de Medicina (CRM-DF), Ordem dos Advogados do Brasil - seção DF 
(OAB-DF), Conselho Regional de Psicologia (CRP-DF), Conselho Regional de Saúde de Brasília (CRSB - RAI), Comissão de Direitos Humanos da Câmara LegislaOva (CDH - 
CLDF)  e Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF) (OAB-DF, 2020). 
 Nas ações promovidas por seus representantes, o grupo visita conOnuamente unidades de saúde do Distrito Federal, sensibilizados frente aos fluxos de atendimento à 
população, acompanhando a roOna dos profissionais que prestam cuidado e atendem na linha de frente da pandemia. As visitas também tem o objeOvo de promover 
recomendações que abarcam a educação conOnuada quanto ao uso correto dos EPIs, orientações e defesa dos direitos dos profissionais, assim como a retaguarda dos 
serviços, além da averiguação de certames referentes aos direitos humanos.  

Objetivo 
Apresentar as análises textuais das recomendações realizadas a parOr de seis relatórios que foram elaborados pela equipe da Ação Conjunta COVID-19 do Distrito Federal 
entre os meses de abril e maio de 2020.  

Metodologia 
Trata-se de um estudo qualitaOvo, descriOvo, exploratório, com análise de conteúdo referenciado em Bardin (2016),  na qual a avaliação da mensagem produzida, que 
pode ocorrer a parOr de documentos, é analisada para inferir outros dados que não foram objeOvados em sua proposta inicial. A parOr da análise de conteúdo, propõe-se 
a construção do arOgo em dois momentos. No primeiro momento, foi realizado um levantamento da literatura perOnente à pergunta norteadora deste estudo que foi 
Quais os eixos norteadores frente às recomendações elaboradas no combate a COVID-19?, uOlizando-se das palavras-chave da pergunta na plataforma digital da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), elaborando a base de uma revisão integraOva de literatura, no qual a amostragem na literatura se deu no período julho e agosto de 2020. 
  Foram uOlizados os Descritores em Ciências da Saúde (DEcS): “Controle Social”, “Infecções por Coronavírus” e “Saúde Pública”. Como estratégia de busca se uOlizou o 
cruzamento entre todos os descritores com o operador booleanos AND - controle social and infecções por coronavírus and saúde pública.  
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