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A EPS incentiva a participação dos profissionais de saúde,
incorporando práticas de educação permanente no cotidiano do
trabalho, visando promover o bem-estar do trabalhador, melhorando
os serviços prestados e proporcionando um atendimento integrado e
humanizado.

Nesta perspectiva, a política de educação permanente no
Estado de Rondônia está alicerçada por uma coordenação que se
articula com as unidades hospitalares através dos Núcleos de Educação
Permanente (NEPs) que no cenário atual de pandemia mundial do
Corona vírus Covid-19, vem fortalecendo os NEPS em ações de
prevenção e tratamento em âmbito das unidades hospitalares do
estado de Rondônia, comtemplando a todos os usuários do SUS,
comunidade e trabalhadores de saúde em uma única finalidade:
educação em saúde a todos os atores envolvidos na prevenção da
infecção do Corona vírus (2019-nCoV).



O NEP/HRSFG abordou o tema; novo Coronavírus e 
no dia 18/03 realizou as atividades de educação permanente e 
continuada junto aos servidores da unidade:

Dentre os assuntos discutidos durante a atividade estão:

 Perfil epidemiológico da Corona vírus no brasil;

 Boletim de hoje sobre Corona vírus em Rondônia;

 Período de incubação;

 Modos de transmissão;

 Conceitos de transmissão – local, comunitária, caso importado;

 Sinais e sintomas;

 Definição de caso;

 Recomendações para pessoas que preencham a 
definição de caso suspeito;

 Fases de resposta a pandemia do Corona vírus;
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 Como retardar o pico da pandemia;

 Medidas gerais de prevenção;

 Uso correto de EPIS pelos profissionais de saúde em cada 
nível de assistência;

 Coleta de amostras;

 Plano Estadual de Contingência;

 Decreto nº 24.871 de 16/03/2020;
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A Organização Mundial de Saúde
(OMS), no dia 30 de janeiro de 2020 declarou
a infecção respiratória pelo novo Corona vírus
(2019-nCoV) uma Emergência de Saúde
Pública de Interesse Internacional, visto o
surto do vírus iniciado na cidade de Wuhan
na China no dia 31 de dezembro de 2019 e o
grande potencial de disseminação mundial. O
Brasil teve seu primeiro caso confirmado no
dia 26 de fevereiro de 2020 na cidade de São
Paulo, em paciente proveniente da Itália.

Dessa forma, a OMS alertou sobre
a possibilidade de casos importados e locais e
passou a orientar que todos devem estar
preparados para tomar medidas de
contenção como: vigilância ativa, detecção
precoce, isolamento e gerenciamento de
casos e prevenção de propagação.

O Hospital CEMETRON em
organização de ações educativas, promoveram
cursos aos seus servidores e colaboradores
para prevenção do Corona vírus (2019-nCoV)
com distribuição de folder, cartilhas, filmes,
rodas de conversas, palestras, divulgações em
sites de instituições educacionais, dinâmicas.
Objetivo proposto a ser alcançado, é
disseminar o maior número possível de
informações na prevenção a pandemia
mundial.



Orientações do
serviço de controle de
infecção hospitalar do
CEMETRON para os casos
suspeitos e confirmados de
Corona vírus (2019-ncov).
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AÇÕES NA PREVENÇÃO CORONA VÍRUS (2019-NCOV) 
CEMETRON TREINAMENTO USO DE EPIS



AÇÕES NA PREVENÇÃO CORONA VÍRUS (2019-NCOV) HPSJP II



AÇÕES NA PREVENÇÃO CORONA VÍRUS (2019-NCOV) HICD
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS 5 MOMENTOS E MEDIDAS DE 
PRECAUÇÃO E ADICIONAIS

HB ARY PINHEIRO NEP/NSP/SESMET

No corredor da unidade um stand e
para tirar dúvidas sobre o Corona vírus e
realização de teste de higienização adequada
dos profissionais com a caixa teste de luz
negra.



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS 5 MOMENTOS E MEDIDAS DE 
PRECAUÇÃO E ADICIONAIS

HB ARY PINHEIRO NEP/NSP/SESMET

Na recepção da unidade
realizamos orientação sobre lavagem das
mãos com os usuários.



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NOS 5 MOMENTOS E MEDIDAS DE 
PRECAUÇÃO E ADICIONAIS

HB ARY PINHEIRO NEP/NSP/SESMET

Palestra sobre higienização
adequada dos profissionais.




