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RESUMO: Visando o enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19), sabendo das mudanças
necessárias em um cenário pós-pandemia e cientes da sua alta transmissibilidade, este projeto tem
como objetivo desenvolver soluções em produto handless (sem as mãos), a ﬁm de diminuir as
possibilidades de contaminação pessoa-superfícies e consequente disseminação do vírus em
ambientes de atendimento de saúde. Para isso, conta com a parceria da Secretaria Municipal de
Caruaru que indicou as Unidades Básicas de Saúde São João da Escócia I, III e IV como objeto de estudo
inicial, para as quais serão desenvolvidas as soluções, podendo estas serem posteriormente replicadas
para as demais Instituições de saúde da cidade. Neste sentido, os membros da equipe de execução
atuarão no levantamento dos pontos de contato junto às UBS e seus usuários, no desenvolvimento e
prototipação das soluções handless, na avaliação e ajuste das soluções com o público-alvo da ação e na
instalação das soluções ﬁnais nas UBS. Assim, espera-se impactar na preservação da saúde e da
disseminação do vírus entre os proﬁssionais da saúde e demais trabalhadores do setor, bem como para
a população em geral que frequenta e faz uso do sistema de saúde público. Salienta-se como relevância
acadêmica o desenvolvimento das habilidades técnicas, humanas e sociais do discente ao conceber
soluções práticas que visam atender demandas reais e atuais da sociedade. Como relevância social, os
impactos decorrentes da implementação das soluções desenvolvidas deve resultar em uma redução na
disseminação do vírus e na consequente contaminação.

