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OBSERVAÇÕES INICIAIS
1

Este é um relato parcial, de um episódio que segue em andamento e

Em toda ação narrada e em todo resultado alcançado, há

que ainda não tem data para acabar.

trabalho e dedicação de muita gente. Desejamos que todos

O objetivo desta publicação é dar transparência pública a tudo que o

possam se sentir representados no relato e ver como seu

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - uma das principais

trabalho foi e segue sendo essencial. O mesmo vale para as

instituições de referência no atendimento de alta complexidade à

pessoas e empresas que ﬁzeram doações ao hospital; os

covid-19 no Rio Grande do Sul - tem feito, desde janeiro, no combate à

voluntários que se uniram a nossa força de trabalho; e todos os

pandemia. Também visa reconhecer o trabalho incansável dos

parceiros que, de uma forma ou de outra, caminham e lutam ao

proﬁssionais do HCPA, exigindo um esforço de superação nunca antes

nosso lado.

vivido, e agradecer a todos os parceiros da instituição nessa luta.

3

2

Esta é uma narrativa de fatos que se sucederam rapidamente e

O HCPA tem uma comunidade interna de quase 10 mil pessoas. Cada

com muitas mudanças de cenário, inclusive no que diz respeito

uma delas mereceria ter sua foto e seu nome registrados nesta

às normas de proteção e distanciamento social. Por isso,

publicação, pois o enfrentamento da covid-19 só tem sido possível

algumas imagens mostram pesoas sem máscaras ou próximas

graças ao engajamento incansável de todos.

umas das outras. Essas imagens correspondem a momentos em

Como tecnicamente isso é inviável, ﬁca aqui o agradecimento a cada

que vigoravam diretrizes diferentes das atuais.

um, independente de sua proﬁssão, função ou área; se está na linha

O HCPA defende e pratica rigorosamente as medidas de

de frente, em outras frentes, no apoio ou no trabalho remoto.

proteção e distanciamento social.
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Quando 2019 chegou ao ﬁnal, o Hospital de Clínicas de Porto

Um dos destaques do ano foi a conclusão da obra

Alegre (HCPA) comemorou os resultados obtidos. Apesar de ter

física de dois novos prédios anexos, os blocos B e

sido um ano difícil, em função da crise econômica, a

C, que ampliaram as instalações do hospital em

instituição, graças a uma série de ações desenvolvidas,

quase 70%.

encerrou o exercício com equilíbrio ﬁnanceiro. Por outro lado,
além de atingir todas as metas de produção assistencial para
o Sistema Único de Saúde (SUS) pactuadas com o Gestor
Municipal, aumentou o faturamento de convênios, gerando
recursos para investimentos.
Hospital universitário pertencente ao Ministério da Educação
(MEC) e vinculado academicamente à Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), o HCPA teve, igualmente, ótimo
desempenho nas atividades de pesquisa cientíﬁca e formação
de recursos humanos.

Voltar para o Sumário
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Considerando um dos temas estratégicos do biênio 2019-2020 -

a otimização das despesas quanto as de captação de recursos

otimização de recursos e espaços -, a Direção e um grupo de

junto a diferentes fontes.

trabalho por ela nomeado deﬁniram, no ano passado, a logística de
transferência gradual de serviços para os novos prédios, a partir de

Com relação ao terceiro tema estratégico do ciclo presente -

2020. Primeiro, iriam a Emergência e a recepção do Ambulatório,

cuidado centrado no paciente -, o HCPA deﬁniu uma série de

mantendo a capacidade existente e utilizando os equipamentos e

programas e ações, sempre focados na qualidade e segurança da

o pessoal disponíveis. Em paralelo, a instituição dedicava-se à

assistência. Estava programada para 2020, inclusive, avaliação da

busca de recursos e vagas que viabilizassem, em etapas seguintes -

Joint Commission International, buscando a revalidação da

a se estenderem pelos próximos anos -, a instalação de áreas que

Acreditação Internacional, a qual implica a observância de uma

teriam ampliação signiﬁcativa, como o Centro de Terapia Intensiva

série de padrões e ações de excelência.

(CTI) e o Bloco Cirúrgico.
Era um desaﬁo complexo no cenário de escassez de verbas
governamentais e, por isso, a instituição planejou intensiﬁcar, em
2020, as ações de sustentabilidade econômico-ﬁnanceira (segundo
tema estratégico do biênio), tanto aquelas voltadas para

Toda essa programação fazia-se acompanhar, ainda, de ações
voltadas ao crescente engajamento e valorização da comunidade
interna e ao permanente aprimoramento das práticas de
governança e integridade corporativas.
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O ano estava planejado. Mas, de repente, tudo mudou.
Algo impossível de prever em qualquer planejamento começou a
acontecer na virada do ano, quando chegaram da China as
primeiras notícias sobre um surto de um tipo desconhecido de
doença respiratória. Foi uma questão de semanas para que a
situação se tornasse uma emergência de saúde pública em
diversos países e, logo em seguida, fosse reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia.
Com a expansão global da covid-19, causada pelo Sars-CoV-2, e
seus impactos sobre a vida, a sociedade e a economia, esta
pandemia é considerada a maior crise que a humanidade
enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial.
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Passamos a conviver com um vírus desconhecido, causador de

Complexa, também, tornou-se a situação dos hospitais, que

uma doença com peculiaridades que foram sendo descobertas

enfrentaram o desaﬁo de resolver uma equação composta por

aos poucos. Não há, até o momento, vacina preventiva nem

muitas variáveis externas e incontroláveis. Assim foi no HCPA, um

um medicamento especíﬁco para o tratamento dos casos

dos principais centros de referência para atendimento a casos

graves. Estes requerem internação hospitalar - inclusive em

graves de covid-19. Era preciso oferecer ao paciente o melhor

terapia intensiva -, mas, em situações de pico de demanda, o

tratamento possível em um ambiente seguro. Para isso, eram

número de leitos disponíveis na rede pode se tornar

necessários leitos, equipamentos de suporte à vida e

insuﬁciente, colocando em risco a vida de pessoas que não

proﬁssionais capacitados.

tiverem acesso ao cuidado hospitalar necessário.

Como, desde o início, o quadro epidemiológico mundial e

Além dos cuidados com a higiene e a etiqueta respiratória, o

nacional indicasse uma crescente elevação da demanda - no Rio

distanciamento social mostrou ser indispensável para

Grande do Sul, principalmente quando chegasse o inverno -, não

controlar a propagação do vírus, mas causou forte impacto nas

bastava otimizar ou reorganizar a estrutura disponível: era preciso

relações e na economia, e as autoridades depararam-se com

aumentá-la, com mais leitos, mais equipamentos, mais

um dilema de solução complexa.

proﬁssionais.
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Em diferentes momentos, houve diﬁculdades para a aquisição

esforços na Operação Covid, diversos serviços assistenciais

de suprimentos - inclusive equipamentos de proteção

tiveram, durante um período, que ser sensivelmente reduzidos.

individual -, como a escassez de produtos ou, efeito perverso

Ainda assim, foi preciso seguir prestando assistência a um grande

da lei da oferta e da procura, extrema elevação de preços.

contingente de portadores de outras doenças, em um ambiente
seguro.

Por outro lado, em uma empresa pública como o HCPA, toda
obra, compra ou contratação exige processos concorrenciais e
seletivos que requerem um longo tempo, geralmente meses.
Assim, foi necessária uma grande mobilização das áreas
jurídica, de suprimentos e de recursos humanos em busca de
mecanismos legais que viabilizassem a agilização dos
processos, com práticas diferentes das habituais mas que não
incorressem em quaisquer irregularidades.

Por outro lado, no momento atual, em que os dados
epidemiológicos indicam a estabilização da demanda da
pandemia, o desaﬁo é planejar a retomada dos serviços habituais,
mas com a devida cautela, de forma a possibilitar a retomada do
foco na covid-19, na eventualidade de haver reversão do
quadro.Por ser um hospital universitário, o HCPA, durante todo
este episódio, também seguiu cumprindo sua missão de aportar a
contribuição da pesquisa e do ensino, somando-se aos esforços

Com o plano de contingência adotado para reduzir a

globais para combater o coronavírus com ciência, informação e

circulação de pessoas no ambiente hospitalar e concentrar

qualiﬁcação proﬁssional.
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E não podemos nos esquecer, jamais, da atenção especial aos

outros) aspectos relacionados ao combate à covid-19 vem exigindo

proﬁssionais de saúde. No contexto da pandemia, mais do que

grande agilidade, ﬂexibilidade e comprometimento do HCPA e de

nunca, eles precisam de proteção, preparo, valorização e estímulo

toda sua comunidade interna.

para o cumprimento de sua nada fácil missão, que envolve
enorme estresse físico e emocional - inclusive, colocando suas
próprias vidas em risco. Dar conta de todos esses (e de muitos

Felizmente, não trabalhamos sozinhos. A rede de saúde atua de
forma integrada e colaborativa, sob o comando dos gestores
municipal e estadual. O Governo Federal foi sensível aos projetos
de ampliação da capacidade instalada, aportando recursos e vagas
para viabilizá-la. Empresas e indivíduos fazem doações que ajudam
a mitigar eventuais carências. Proﬁssionais e estudantes
voluntários reforçam nossas equipes. A imprensa colabora de
forma decisiva para a divulgação de informações sérias e
conﬁáveis.
Um pouco de toda essa experiência é compartilhado no presente
relato. Fica, assim, um registro histórico de um episódio único, que
deixa marcas e aprendizados.
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Surgimento e evolução da covid-19 no mundo
31/12/2019

China notiﬁca a OMS sobre o surgimento de
uma série de casos de uma pneumonia de
causa desconhecida

MARÇO

Europa é o novo epicentro da covid-19
ABRIL

2020
JANEIRO

7 - Cientistas chineses identiﬁcam o novo
coronavírus
11 - Primeira morte na China
21 - OMS divulga primeiro Boletim
Epidemiológico, considerando a doença de
risco moderado

MAIO

AGOSTO

28 - OMS eleva risco para alto
30 - OMS declara emergência de saúde
pública
FEVEREIRO

11 - OMS dá o nome de covid-19 à doença
causada pelo novo coronavírus

11 - OMS declara situação de pandemia

SETEMBRO

1º - Mundo registra mais de 1 milhão de
pessoas infectadas, sendo o maior número
nos Estados Unidos
América do Sul é o novo epicentro da
covid-19 e o Brasil é o país mais afetado
Mês encerra-se com registro de mais de 25
milhões de infectados, 16,4 milhões de
recuperados e 842 mil mortes no mundo.
Países mais afetados são Estados Unidos,
Brasil e Índia
Em 16/9: 29.764.825 casos conﬁrmados /
939.962 óbitos

Voltar para o Sumário
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Primeiros momentos no Brasil
JANEIRO

16 - Ministério da Saúde (MS) publica boletim
epidemiológico com as primeiras
informações conhecidas a respeito da
doença

MAIO

9 - Brasil ultrapassa 10 mil mortes por
covid-19

JULHO

Neste mês, ocorrem mais de 32 mil mortes
por covid-19 - um terço de todas as
registradas no país desde o início da
pandemia

27 - Registrado primeiro caso suspeito
FEVEREIRO

MARÇO

3 - Declarada Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional
7 - Presidente da República sanciona Lei de
Quarentena
26 - Conﬁrmado primeiro caso no Brasil, em
São Paulo

12 - Primeira morte por covid-19 no Brasil
18 - Câmara dos Deputados aprova decreto
de calamidade pública

AGOSTO

SETEMBRO

8 - Menos de cinco meses após registar a
primeira morte pela covid-19, o Brasil supera
a marca dos 100 mil óbitos causados pela
doença

Em 16/9: 4.384.299 casos conﬁrmados /
133.207 óbitos

20 - MS declara existência de transmissão
comunitária em todo país
Voltar para o Sumário
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Evolução no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre
JANEIRO

28 - Governo do estado do RS cria o Centro
de Operações de Emergência Covid-19

FEVEREIRO

11- Governo do RS apresenta Plano de
Contingência Estadual

MARÇO

MAIO

JUNHO

No RS, mês termina com 26.941 casos
registrados de covid-19, 21.666 recuperados
e 614 óbitos. Na capital, somam-se 3.541 mil
casos, 1.309 recuperados e 92 óbitos

JULHO E
AGOST0

São os meses mais severos da pandemia,
com picos de lotação nos hospitais, tanto em
centros de terapia intensiva quanto em
leitos de enfermaria

5 - Prefeitura de Porto Alegre apresenta Plano de
Contingência Municipal
10 - Primeiro caso de covid-19 no RS
11 - Primeiro caso em Porto Alegre
12 - Governo do RS decreta medidas de prevenção
16 - Prefeitura de Porto Alegre implementa medidas
de enfrentamento, incluindo distanciamento social
17 - Decretado estado de emergência em Porto Alegre
19 - Decretada situação de calamidade pública em
todo RS
25 - Registrada a primeira morte por covid-19 em
Porto Alegre, também a primeira do RS

11 - Entra em vigor no RS o Modelo de
Distanciamento Controlado

SETEMBRO

Mês inicia-se com tendência de estabilização
nas hospitalizações por covid-19, mas em
patamares ainda elevados
Em 16/9:
Porto Alegre - 29.325 casos conﬁrmados / 887
óbitos
RS - 160.940 casos conﬁrmados / 4.174 óbitos

Voltar para o Sumário
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Em pouco tempo, muitos desaﬁos
Desde que surgiram as primeiras informações sobre o novo

●

das demandas e atenção às pessoas que compõem a

coronavírus, o HCPA esteve atento e, conforme a evolução -

comunidade interna do HCPA, por meio de proteção,

extremamente dinâmica - da situação, adotou medidas para

cuidado, informação, apoio, reconhecimento,

enfrentamento dos muitos desaﬁos:

●

Reorganização da infraestrutura física, não só para

Reorganização da força de trabalho, a ﬁm de dar conta

valorização e estímulo.

●

atender os casos do momento, mas também

Produção e compartilhamento de conhecimentos
capazes de contribuir com a busca de soluções e o

antecipando-se a uma demanda potencialmente

preparo das pessoas para enfrentamento da pandemia.

crescente.
●

Reorganização da assistência, com adoção de novos

●

Busca de novas soluções em termos de arrecadação

protocolos, processos e ﬂuxos, que envolveram não só as

de recursos para viabilizar o atendimento a todos esses

áreas de atendimento à covid-19, mas o hospital como um

desaﬁos e manter a sustentabilidade da instituição.

todo.
Voltar para o Sumário
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As bases para enfrentar a crise
Apesar da diversidade e complexidade dos desaﬁos impostos
pela pandemia, o HCPA conseguiu adaptar-se rapidamente, em
função, principalmente, de três fatores.

Expertise
Hospital universitário vinculado academicamente à UFRGS e
vocacionado para a alta complexidade, o HCPA atua com

estrutura de governança alinhada às melhores práticas, que
incluem o gerenciamento de riscos, a preparação para
contingências e o comprometimento com o bom uso dos recursos
públicos.

Parcerias

excelência - observando padrões internacionais certiﬁcados

O hospital trabalha para a sociedade e com a sociedade na busca

pela Joint Commission International - e baseado em evidências

de mais saúde, educação e conhecimento a serviço da vida. A

cientíﬁcas. O trabalho é desenvolvido em equipes de

atuação alinhada de toda rede de saúde de Porto Alegre e a

composição multiproﬁssional, com conhecimentos e

solidariedade da sociedade são marcas do enfrentamento da

experiências que se complementam. A instituição atua com

pandemia que ﬁzeram toda a diferença.

planejamento estratégico das ações e conta com uma

Voltar para o Sumário
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Resiliência
Ao longo de seus quase 50 anos, o HCPA
e seus proﬁssionais vêm demonstrando
capacidade de rápida adequação a
situações adversas e superação de
crises, resistindo a pressões de
diferentes naturezas e, frente a elas,
encontrando respostas para novas
perguntas.
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Das primeiras medidas ao nível 4 do Plano de Contingência
O primeiro movimento do HCPA em relação ao novo

● O HCPA participou de

coronavírus ocorreu em 29 de janeiro, quando a Comissão de

reuniões com os governos

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) convocou reunião com as

estadual e municipal, que

áreas que representam portas de entrada de pacientes para

elaboraram seus planos

analisar a situação que se conﬁgurava em outros países e,

de contingência alinhados

pouco a pouco, avizinhava-se.

com a rede local e com o

As reuniões seguiram ocorrendo durante todo o mês de
fevereiro e início de março, acompanhando a evolução do
cenário e deﬁnindo as ações necessárias.

Ministério da Saúde. Em 5 de março, a diretora-presidente
Nadine Clausell foi convidada a participar de entrevista coletiva
em que a Prefeitura de Porto Alegre apresentou o Plano
Municipal de Contingência para o Novo Coronavírus.

● Em fevereiro, considerando as projeções de evolução no número de casos nos meses seguintes e a necessidade de haver
infraestrutura hospitalar para absorver a demanda, a Diretoria Executiva revisou a estratégia de ocupação dos dois novos
prédios do HCPA, planejando seu redirecionamento para o atendimento à covid-19.
Clique aqui para ver mais detalhes
Voltar para o Sumário
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● A sucessão de fatos novos e dinâmicos impôs a necessidade de

Ao longo de quase seis meses, o grupo reuniu-se diariamente, de

divulgar informações e orientações seguras para a comunidade

segunda a sábado, analisando o cenário e deﬁnindo as

interna. Assim, em 5 de março, foi lançado um boletim digital,

estratégias e ações. Uma das prioridades imediatas foi a

que circulou diariamente durante quase todo mês. No dia 27, foi

elaboração do Plano de Contingência contra o Coronavírus

substituído por um hotsite, que passou a disponibilizar o censo

(PCCo), inicialmente com três (e, a partir de junho, com quatro)

diário, orientações, notícias e repositório de documentos.

níveis de resposta, a serem acionados conforme a evolução do
quadro.

Em 12 de março, a Diretoria Executiva publicou o Ato 46-2020,
criando o Grupo de Trabalho para a Preparação do
Enfrentamento ao Coronavírus, de composição
multiproﬁssional e vinculado à Diretoria Médica. Ao longo do
tempo, o grupo foi agregando novos colaboradores e, em 4 de
agosto, teve sua nova composição formalizada.
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Em 12 de março, o hospital reorganizou o atendimento na
Emergência, estabelecendo ﬂuxos diferentes para os pacientes
covid e os demais. Também adotou as primeiras medidas para
restringir a circulação de pessoas, correspondentes ao nível 1
do PCCo.

➔ Consultorias nas áreas assistenciais devem ser realizadas por,
no máximo, três pessoas (professor, contratado e residente).
➔ As atividades dos grupos assistenciais com pacientes e
familiares devem passar pela avaliação das equipes.
Gradualmente, conforme as deﬁnições do PCCo e em sintonia
com as diretrizes do Ministério da Saúde e das secretarias

Passou a ser permitido apenas um visitante por paciente
internado. Foram suspensas ações de grupos voluntários e

Municipal e Estadual da Saúde, novas orientações são divulgadas.
● 13 de março: Aos pacientes em consulta, é permitido apenas um

atividades não essenciais que envolvessem aglomeração e

acompanhante. A circulação de crianças, visitando ou

circulação de pessoas. Outras recomendações divulgadas em

acompanhando pacientes, ﬁca proibida.

boletim:
➔ Internações de pacientes com suspeita de coronavírus
devem ser comunicadas imediatamente à CCIH.
➔ Deve ser evitado o contato através de aperto de mãos e
abraços.

● Na mesma data, iniciou-se a capacitação de proﬁssionais para
uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).
A comunidade interna é convidada a conhecer o Plano de Ação
disponível na intranet, que descreve as atividades para
atendimento de pacientes com suspeita ou infecção pelo vírus.
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● 15 de março: São suspensos por tempo

➔ Evitar contato próximo com pessoas

indeterminado os eventos nos anﬁteatros

que apresentem sinais ou sintomas da

do hospital.

doença.

● O HCPA também alerta sua
comunidade interna sobre um
problema crescente: a divulgação de
notícias falsas, dentro e fora da
instituição, sobre o novo
coronavírus.
Os proﬁssionais são convocados a ajudar a
combater as fake news, compartilhando
informações veiculadas pelos canais de
comunicação oﬁciais do hospital nas mídias
sociais e ajudando a divulgar as medidas

➔ Lavar as mãos com frequência.
➔ Utilizar lenços descartáveis para a
higiene nasal.
➔ Não tocar secreções de olhos, nariz e
boca.
➔ Não compartilhar objetos de uso
pessoal, como talheres, pratos, copos
ou garrafas.
➔ Manter os ambientes bem ventilados.

preventivas:
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● Incrementando as ações de

➔

O refeitório amplia o horário de atendimento para

comunicação para a

evitar aglomerações e publica, na intranet, regras para

comunidade interna, começam a

acesso com segurança.

ser divulgados, em 14 de março,
vídeos de atualização para

➔

para esclarecer dúvidas da comunidade interna sobre o

multiplicar orientações e

novo coronavírus.

esclarecimentos.
Clique aqui para assistir
ao primeiro vídeo da série
São divulgadas novas orientações:
➔ Funcionários com sintomas gripais devem ir ao Serviço de

A CCIH disponibiliza um e-mail e um ramal telefônico

➔

Pacientes com consultas, procedimentos ou
atendimentos agendados que apresentem sintomas
gripais devem ser instruídos a não comparecerem ao
hospital, sendo oferecida a possibilidade de
reagendamento futuro. Esses pacientes devem ser

Medicina Ocupacional (SMO) usando máscara. Os que não

orientados a procurar a unidade de saúde mais

apresentam sintomas devem comparecer ao trabalho

próxima de sua casa para tratamento.

normalmente.
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Novas medidas são implementadas:
O HCPA tem o primeiro paciente com resultado positivo
para coronavírus e aguarda a contraprova do
Laboratório Central (Lacen).
No dia 17, com a conﬁrmação do resultado, a resposta
do PCCo foi elevada para o nível 2.

➔ Pacientes que se julgam estáveis podem faltar a consultas,
procedimentos ou exames agendados. Os que apresentam
sintomas gripais não devem comparecer ao hospital. Em
ambos casos, ﬁca garantida a remarcação futura.
➔ Pacientes que comparecem aos atendimentos devem evitar
levar acompanhantes.
➔ No Ambulatório, a recomendação é manter o atendimento,

Clique aqui para assistir ao
vídeo em que o gerente de
Risco, Ricardo
Kuchenbecker, fala sobre o
primeiro caso conﬁrmado

atentando para o papel do HCPA na rede de saúde e a
preocupação de não sobrecarregar a atenção primária,
pronto-atendimentos e emergências. No entanto, retornos
ambulatoriais não essenciais devem ser agendados com
prazos mais extensos.
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➔ Proﬁssionais devem solicitar apenas os exames indispensáveis

➔ O hospital estimula o trabalho remoto. Equipes preparadas

e orientar os pacientes para que os marquem em datas

para ter parte de seus funcionários trabalhando remotamente,

próximas às suas consultas. O Serviço de Ambulatório trabalha

sem prejuízo às demandas, podem adotar essa prática, desde

junto às especialidades na deﬁnição de critérios de

que havendo combinações entre equipes e cheﬁas.

reagendamento de pacientes mais eletivos.
➔ Receitas de medicamentos comuns têm seu prazo de vigência
automaticamente prorrogado por um ano e a dos
medicamentos controlados por seis meses, não sendo
necessário comparecer ao hospital para renová-las.
➔ Na internação, pacientes que necessitam de acompanhamento
contínuo (conforme deﬁnições da Enfermagem) podem ter um

➔ São suspensas reuniões administrativas presenciais com mais
de oito pessoas, sendo recomendado o uso de ferramentas
on-line para esses encontros.
➔ Devem ser mantidas reuniões que deﬁnam condutas
assistenciais e outras essenciais ao funcionamento do
hospital.
➔ Não há recomendação de suspensão de trabalho para

acompanhante em tempo integral. Os demais têm visita

funcionários com mais de 60 anos ou com comorbidades. O

restrita, limitada a uma pessoa durante seis horas do dia,

remanejo de suas atividades nas áreas deve ser acordado

preferencialmente sem troca.

entre as equipes e cheﬁas.
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➔ Gestantes e puérperas assintomáticas seguem trabalhando,

Manter os estoques de sangue em

atentando para restrições assistenciais previamente

um nível satisfatório para atender

existentes. Lactantes só retornarão ao trabalho seis meses

às demandas foi um dos grandes

após o parto, como usual.

desaﬁos da pandemia, devido à

➔ A creche para ﬁlhos de funcionários segue em
funcionamento, adotando medidas extras de higienização e
precaução.
● Em 17 de março, é iniciada a elaboração de planos de
contingência dos serviços.
● Devido à previsão de queda no número de doadores, em 17 de
março, o Banco de Sangue amplia em duas horas o horário de
atendimento. A introdução da alternativa de agendamento
on-line aumenta a capacidade de 13 para 26 doadores por dia,

redução na circulação de pessoas
e ao aumento no número de
infectados pelo novo coronavírus
ou que com elas têm contato.
Inúmeras foram as atividades
educativas e campanhas de
comunicação, internas e externas,
para atrair doadores.

Clique aqui para ler mais

agilizando o atendimento e evitando aglomeração de pessoas.

28

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

● No dia 18, são divulgadas novas medidas para reduzir

● O hospital elabora o Plano de Atendimento ao Paciente

aglomerações: a Ouvidoria suspende o atendimento presencial e

Cirúrgico e desenha ﬂuxos para a Pediatria e a Obstetrícia. São

a academia de ginástica é fechada. Também são reforçadas

implementadas medidas para adequar espaços e recursos do

recomendações sobre o uso de máscaras - lembrando que estão

Bloco Cirúrgico e Centro Cirúrgico Ambulatorial:

em falta no mercado e devem ser usadas de forma correta e
racional, seguindo as orientações: proﬁssionais de linha de
frente, que têm contato com os pacientes em geral, devem usar
máscara cirúrgica. Os que realizam procedimentos com geração
de aerolização em pacientes suspeitos ou conﬁrmados têm

➔ Suspensas cirurgias não essenciais, mantendo-se apenas o
agendamento em casos de extrema gravidade ou necessidade.
➔ Serviços cirúrgicos devem revisar as escalas de cirurgias
marcadas, projetando o adiamento das de maior porte.

indicação de uso da máscara N95. No Plano de Ação, são
atualizadas e detalhadas as indicações e a forma de utilização.

➔ Transplantes são restringidos, com critérios determinados por
cada programa e pelo Serviço de Transplantes.

Na Emergência, uma nova sala é dedicada ao atendimento
para casos leves de covid-19, com ﬂuxos separados dos
atendimentos não covid.

➔ É anunciado que, em curto prazo, haverá bloqueio de salas do
Bloco Cirúrgico para adequação às necessidades de cirurgias
em pacientes com suspeita ou conﬁrmação de covid-19.
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Pacientes cirúrgicos com internação programada para a

● No dia 20, uma nova área de atendimento para funcionários é

enfermaria 9º Sul são alocados em outras unidades, pois

aberta, a ﬁm de reforçar o trabalho do SMO e estabelecer ﬂuxos

a área passa a ser dedicada exclusivamente à covid-19.

separados para casos suspeitos de covid-19 dos demais.

Nos meses seguintes, também o 7º Sul (internação

Proﬁssionais de áreas com ociosidade temporária começam a

cirúrgica) e o 6º Sul (ala clínica) são transformados em

ser realocados para o SMO.

enfermarias covid, chegando, no momento mais crítico, a
totalizar 82 leitos dedicados.

● Na mesma data, iniciam-se intervenções psicossociais para
oferecer primeiros cuidados psicológicos a proﬁssionais e
equipes. Clique aqui para ler mais

● Em 19 de março, dois funcionários têm testes positivos para
coronavírus, ambos encaixando-se nos critérios deﬁnidos pela

Com realocação de equipamentos e pessoal, dez leitos de terapia

vigilância epidemiológica, que incluem viagem a locais com

intensiva são instalados emergencialmente na Sala de

transmissão sustentada. O hospital aguarda a conﬁrmação do

Recuperação do Bloco Cirúrgico. A recuperação dos pacientes

Lacen e, enquanto isso, orienta e apoia os proﬁssionais em

cirúrgicos passa para o Centro Cirúrgico Ambulatorial.

isolamento domiciliar.
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● No dia 23, boletins internos passam a divulgar diariamente o

● O hospital triplica a capacidade de

censo da covid-19 na instituição, informando o número de casos

realizar testes diagnósticos, com a

suspeitos e conﬁrmados nos leitos de internação e no CTI.

implantação de laboratório adicional no

● É iniciada a vacinação contra gripe de funcionários que estão na
linha de frente do atendimento à covid-19.
● São atualizadas as restrições:
➔ Visitas a enfermarias são suspensas e acompanhantes só são

Centro de Pesquisa Experimental (CPE). O
HCPA é um dos poucos hospitais públicos
e universitários brasileiros que realizam
testes de RT-PCR (reação em cadeia da
polimerase, do inglês Reverse

permitidos mediante avaliação da Enfermagem. Na Emergência,

Transcription Polymerase Chain Reaction)

visitas ﬁcam restritas a uma pessoa e acompanhantes também

de modo autônomo, com resultados

dependem de avaliação. No CTI, visitas a pacientes suspeitos ou

liberados em menos de 24 horas. Com protocolos em

conﬁrmados de covid-19 são proibidas.

concordância com o Centers for Disease Control and Prevention

➔ Pessoas acima de 60 anos, imunodeprimidas, com febre,
sintomas respiratórios ou contato com suspeito ou conﬁrmado
de covid-19 não podem visitar nem acompanhar pacientes.

(CDC) e validados pelo Lacen, o hospital conseguiu agilidade na
redução da exposição ocupacional e na gestão de leitos, o que foi
fundamental na resposta institucional à pandemia. Clique aqui
para ler mais
Voltar à página 97
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● O HCPA negocia com a Secretaria Municipal da Saúde quais
atendimentos eletivos não-covid devem ser mantidos.

● 26 de março:
Deﬁnição de
dois elevadores

Em 24 de março, com seis casos conﬁrmados, o HCPA adota o

exclusivos para

nível 3A do PCCo.

o transporte de

Novas medidas são implementadas:
➔ Cirurgias e procedimentos eletivos são cancelados. De acordo

pacientes
suspeitos ou
conﬁrmados de

com a disponibilidade de recursos, cirurgias de extrema

covid-19, com

necessidade podem ocorrer. A agenda do Bloco Cirúrgico

alerta para que

passa a ser revisada diariamente pelo Colegiado das Áreas

outras pessoas

Cirúrgicas.

não os utilizem.

➔ As consultas ambulatoriais são mantidas apenas em casos
essenciais e, a partir de 31 de março, as primeiras consultas
são bloqueadas pela Secretaria Municipal da Saúde.

● 31 de março: Grupo de trabalho reorganiza os ﬂuxos de óbitos e
os critérios de internação e de entrada e alta do CTI.
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● 1º de abril: A área clínica da Unidade Álvaro Alvim do HCPA (UAA)

● 2 de abril: Em acordo com a Secretaria Municipal da

é desativada, para que seus funcionários se somem aos esforços

Saúde, responsável por organizar a rede pública de

de combate à covid-19 no prédio matriz do hospital.

atenção à covid-19, o HCPA ﬁca destinado a receber
casos de alta complexidade, críticos ou internação de

Em 2 de abril, com recursos e vagas liberados pelo Ministério da

pacientes graves. As pessoas que apresentem

Educação, o HCPA abre os primeiros dez leitos de CTI dedicados à

sintomas gripais leves devem procurar outras

covid-19 no Bloco B. Instalados emergencialmente no térreo (pois o 7º

unidades de saúde para receber o primeiro

andar, local programado para o novo CTI no projeto original, ainda não

atendimento.

tinha todas as instalações internas ﬁnalizadas), marcam o início do
funcionamento dos novos prédios concluídos em outubro do ano

● 3 de abril: Ocorre o primeiro óbito por covid-19 no
HCPA.

anterior.
As entregas sucedem-se, por etapas, chegando ao total programado, de
105, em 4 de agosto.
Clique aqui para ler informações detalhadas sobre o processo
e as etapas de instalação desses leitos

● 4 de abril: São criados dashboards de leitos críticos e
ocupação de leitos de efermaria (veja o Destaque nas
próximas duas páginas). Também são mapeadas as
possibilidades de uso do Bloco B para melhor
separação de ﬂuxos covid e não covid.
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DESTAQUE - Dados sempre atualizados embasando decisões
As reuniões do grupo de trabalho para o enfrentamento da pandemia,
todos os inícios de manhã, começavam com o reporte de dados do
hospital, tanto sobre as questões assistenciais como as de recursos
humanos e materiais, bem como um resumo do cenário externo.
Informações atualizadas e ﬁdedignas são essenciais para embasar a
tomada de decisões e, por isso, à medida que a pandemia foi
avançando, ampliaram-se também os esforços para automatizar a
captação e apresentação de dados.
O software AGHUse, desenvolvido internamente e considerado
referência em gestão hospitalar, registra os processos administrativos,
assistenciais e de apoio de forma integrada. Dele, foram retirados,
através de queries (consultas sistematizadas), as informações
necessárias para construção de um dashboard de gestão. Assim, foi
possível criar um painel de controle que disponibiliza dados
atualizados automaticamente, todos os dias, às 7h.
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A concretização dessa iniciativa exigiu esforços integrados de
proﬁssionais de Tecnologia da Informação e de Engenharia
de Produção, médicos com expertise em Epidemiologia e no
atendimento direto à covid-19, além da parceria das áreas
assistenciais na coleta de informações para validação dos
dados automatizados.
Assim, em todos os inícios de manhã, quando a assessora da
Diretoria Médica Jeruza Lavanholi Neyeloff (foto ao lado)
relatava ao grupo o censo diário de casos e ocupação de
leitos, sua voz representava a de um contingente de
proﬁssionais responsáveis por assegurar a todo hospital um
trabalho baseado em evidências concretas - um exemplo de
cooperação e interlocução entre áreas.
O dashboard recebeu elogios em grupos de ciência de dados
e está sendo cadastrado como uma iniciativa de inovação no
programa Inova RS da Secretaria de Inovação, Ciência e
Tecnologia do estado.
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● 7 de abril: Clínicas destaca-se como referência nacional na
realização da manobra de Prona (colocar o doente de bruços),
amplamente utilizada em pacientes do CTI, auxiliando-os a

Uma série de vídeos oferece ferramentas para trabalhar
questões como ansiedade e insônia, auxiliando na
autorregulação emocional e promoção da saúde mental.

terem melhora na oxigenação.
● 23 de abril: A ﬁm de auxiliar as famílias a encontrarem as
condutas mais adequadas para crianças e adolescentes durante

Clique aqui para
assistir

o isolamento social, o Serviço de Psiquiatria da Infância e da
Adolescência lança um serviço telefônico de orientação.
● Na mesma linha de oferecer apoio às pessoas, o grupo de
pesquisa do Programa de Transtornos de Ansiedade implanta o
projeto Promoção de Saúde Mental em Tempos de Pandemia,

● O Núcleo de Espiritualidade altera o procedimento padrão

com a participação de pesquisadores, mestrandos e

Solicitação de atendimento religioso e espiritual, estabelecendo

doutorandos da Psiquiatria, Psicologia, Medicina, Nutrição e

novas maneiras de atenção ao paciente e reforçando que, desde

Neurociências.

o momento da internação e nas evoluções, é importante
identiﬁcar suas necessidades espirituais e religiosas.
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● Em 30 de abril, começa a funcionar a área de Emergência
exclusiva para covid-19 no Bloco B. Na unidade, são
disponibilizados seis leitos, um box de estabilização e seis
poltronas para atendimento a pacientes com suspeita da doença
e que necessitam de período de observação ou estabilização. O
primeiro atendimento é feito no Ambulatório Covid.
Com esta iniciativa, encerram-se os atendimentos de covid-19 na
Emergência do Bloco A e a Operação Covid passa quase por
completo para o Bloco B.

● Em 6 de maio, o hospital consegue colocar em prática uma etapa
de ocupação dos novos prédios que estava prevista no
cronograma original, deﬁnido em 2019. O acesso de veículos e
pedestres ao Ambulatório passa a ser feito pelo Bloco C, onde o
pavimento térreo foi projetado para oferecer melhor acolhimento
aos pacientes com consultas marcadas. A mudança traz também
mais segurança aos pacientes e equipes, separando ao máximo o
ﬂuxo dos atendimentos ambulatoriais usuais dos de casos
suspeitos de covid-19. A nova recepção do Ambulatório marca o
início das atividades do Bloco C.
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● 4, 12 e 18 de maio: Em cada um desses dias, são abertos
dez novos leitos de CTI no Bloco B.
● Em 25 de maio, a Emergência Pediátrica passa a atender

Em 16 de junho, iniciou-se a transferência de pacientes do CTI covid do
térreo para o 7º andar do Bloco B, com capacidade para 45 leitos, cada um
com um box separado dos demais. Neste prédio, dois pavimentos haviam
sido projetados originalmente para sediar o novo CTI, mas, com a

apenas casos de síndromes respiratórias. A medida faz

pandemia, os primeiros leitos foram instalados emergencialmente no

parte da reorganização da rede de saúde no período de

térreo, onde a estrutura estava mais ﬁnalizada. Com a conclusão do 7º

pandemia.

andar, começou a transferência - e o hospital seguiu ﬁnalizando as
instalações no 6º andar. Também foi aberta a ligação física entre os blocos

● Desde 26 de maio, pacientes oncológicos passam por

A e B, por meio de uma torre situada na área Norte do edifício original.

triagem clínica para rastreamento de casos suspeitos,
realizada por acadêmicos de Enfermagem da UFRGS.
● 29 de maio: Entregues seis novos leitos de CTI no Bloco B.
● Nas primeiras semanas de junho, observa-se, dia a dia,
aumento da ocupação do CTI e unidades de internação
dedicadas à covid-19.
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● Em 16 de junho, é implantada, na
recepção central do Bloco A,
triagem do público, a ﬁm de
reduzir a circulação de pacientes
ambulatoriais, acompanhantes e
visitantes com suspeita de
covid-19. São feitas veriﬁcações,
incluindo medição de
temperatura, e fornecidas
orientações. No ﬁnal do mês, o
mesmo sistema é implementado no Bloco C. A atividade conta
com a colaboração de diversos voluntários: estudantes de
Enfermagem, equipes de Enfermagem e administrativa do
Ambulatório, pessoal da Recepção, Creche, Serviço de Fisiatria e
Serviço Social.

Em 17 de junho, considerando o aumento
do número de casos, de internações e do
percentual de ocupação do CTI, o HCPA
passa para o nível de contingência 3B.
Entre outras medidas, há maior restrição
na realização de procedimentos e
cirurgias no CCA, Bloco e Hemodinâmica;
redirecionamento de demandas de
internação não covid para outras
instituições; e treinamento do corpo
clínico para atuação em frentes de
atendimento necessárias para o
enfrentamento da pandemia.
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● Em 20 de junho, o CTI chega próximo aos 100% de
ocupação. Unidades de internação e Emergência
também apresentam alta demanda.

● O mês de julho foi difícil, com crescente ocupação do CTI covid-19. Apesar
dos esforços para abertura de novos leitos, as a ocupação mantém-se
entre 95% e 98%, bem acima do máximo recomendado de 85%. Da mesma
forma, as unidades de internação dedicadas superam os 90% de ocupação,

O governador do estado anuncia que Porto Alegre e

disparando uma reorganização interna para que seja possível dedicar mais

alguns municípios da Região Metropolitana passam para

32 leitos (chegando ao total de 82) ao atendimento de pacientes com

bandeira vermelha no modelo de distanciamento

covid-19 e, assim, evitar represamento de pacientes em CTI.

controlado, para tentar conter a expansão do vírus e

Em 20 de julho, o hospital amanhece com

evitar o esgotamento do sistema de saúde.

91 pacientes nos 93 leitos de CTI então

Na noite desse dia - um sábado -, foram abertos cinco

disponíveis. Para agravar a situação,

novos leitos de CTI, totalizando 51 dedicados à covid-19.

naquele momento estavam cadastrados

Em 22 de junho, são entregues cinco novos leitos de CTI
no Bloco B. No dia 26 mais cinco, além de dois de
Emergência. A abertura de leitos de CTI repete-se em 1º,
2, 4, 6, 11, 16 e 26 de julho.

41 pedidos de leitos para pacientes
graves covid-19 no Sistema de
Gerenciamento de Internações (Gerint),
órgão que regula os encaminhamentos
de pacientes para os hospitais.
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Considerando-se a gravidade da situação, o HCPA eleva

Até aqui, você acompanhou passo a

seu PCCo, em 20 de julho, para o nível 4.

passo a evolução dos acontecimentos,
estratégias e ações desde janeiro, até o
HCPA chegar, em julho, ao nível 4 do

Algumas das medidas adotadas:
➔ Fechamento de mais salas no Bloco Cirúrgico e Centro Cirúrgico

PCCo.
Nas páginas a seguir, conﬁra algumas

Ambulatorial. Limite de cirurgias e procedimentos por dia,

realizações que se destacaram ao longo

mesmo que essenciais. Suspensão de todos os transplantes não

desse processo.

urgentes.
➔ Convocação do corpo clínico para atuação conforme
necessidade assistencial.
➔ As consultas ambulatoriais já agendadas são mantidas, mas se
solicita às equipes que sejam criteriosas na indicação de

E, no próximo capítulo, saiba como o
HCPA preparou-se previamente,
antecipando-se à demanda, para
viabilizar a implantação de 105 leitos de
CTI em tempo recorde.

consultas presenciais, preferindo o teleambulatório.
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DESTAQUE - Política de Testagem

● Em 17 de julho, o hospital recebe o primeiro lote de testes para
detecção do coronavírus utilizando a técnica de RT-PCR, que

● Em 20 de julho, o HCPA realiza ampla divulgação de sua Política

disponibilizam resultados ultra rápidos, em cerca de 90 minutos.

de Testagem para Infecção pelo Sars-CoV-2. No documento, são

Eles começam a ser utilizados junto a um grupo de pacientes,

descritas as estratégias de testagem para pacientes e proﬁssionais

trazendo ainda mais qualidade e segurança para a assistência.

e os tipos de testes indicados em cada situação.

● Dentro de uma pesquisa coordenada pela Santa Casa de Porto

Sempre acompanhando a dinâmica da situação, a Política teve

Alegre, estudando a prevalência de covid-19 em proﬁssionais de

atualizações em agosto e setembro.

serviços de emergência, 320 funcionários da Emergência do HCPA

Clique aqui para conhecer a versão atualizada da Política de

ﬁzeram, em julho, o teste rápido de anticorpos (IgG/IgM).

Testagem
● Duas edições do Encontro Virtual com a Diretoria abordaram o
assunto - o primeiro, focado nos testes para a comunidade interna
e o segundo, na testagem de pacientes.
Clique aqui para assistir ao Encontro Virtual com a Diretoria que
abordou a testagem de funcionários
Clique aqui para assistir ao Encontro Virtual da Diretoria que
abordou a testagem de pacientes
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DESTAQUE - Humanização da assistência
Ao lado de tantas ações e números que dão ideia do tamanho e
complexidade do enfrentamento da covid-19 no HCPA, não podemos deixar
de lembrar, também, da dimensão humana desse trabalho.

● Supercrachás: Com a
paramentação, é difícil
para os pacientes

Muitas têm sido as ações para minimizar o sofrimento e a angústia de

identiﬁcarem os

pacientes e familiares, não só pela doença em si, o medo e a insegurança

proﬁssionais e

envolvidos, mas também pelo distanciamento que ela gera.

conviverem com pessoas

Pacientes com covid no CTI não podem receber visitas. Os familliares,
normalmente, só têm acesso às informações sobre a evolução da situação
via contato telefônico com as equipes. Os doentes ﬁcam dias, semanas, às
vezes meses, em um ambiente que lhes parece hostil, repleto de
equipamentos complicados e por onde circulam proﬁssionais cujos rostos
estão escondidos atrás de pesada paramentação.
Pensando em tudo isso, diversas iniciativas foram desenvolvidas para
humanizar o ambiente, facilitar a comunicação, acolher e apoiar as

de quem não enxergam o
rosto. Por isso, para as
equipes da linha de
frente, foram produzidos
crachás especiais, em
tamanho maior e com
fotos alegres.
Clique aqui para ler mais

pessoas. Conheça aqui algumas delas.
Voltar à página 91
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●

Videochamadas com familiares: Para que a transmissão de
informações das equipes para os familiares seja mais

● Televisitas: A equipe multidisciplinar ajuda os pacientes a se

acolhedora, além dos contatos telefônicos são feitas

comunicarem com seus familiares (inclusive antes da intubação)

videochamadas ou reuniões virtuais.

e "receberem visitas" pelo celular.
●

Assistência religiosa por videochamada: É viabilizada a
assistência religiosa por videochamada, de acordo com o
desejo e as crenças de cada um.

●

Fotograﬁas para o despertar: Fotos de familiares são
impressas em tamanho grande, plastiﬁcadas e colocadas ao
lado do paciente, para que, quando acordar de um período
de sedação, possa “encontrar” um ente querido “ao seu lado”.

O resultado desse trabalho feito a muitas mãos pela
equipe multiproﬁssional pode ser conferido em
depoimento de familiar de paciente atendido no CTI
Clique aqui para assistir
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DESTAQUE - Tecnologia a serviço da vida
● Em julho, o aplicativo Meu Clínicas teve atualizações de
● Em meados de agosto, o CTI vivenciou um fato inédito na instituição e
pouco comum em hospitais brasileiros: seis pacientes com covid-19
estiveram em uso de ECMO (membrana de oxigenação extracorpórea)
simultaneamente. O recurso serve para oxigenar o sangue e retirar
dióxido de carbono. É um insumo de alto custo e complexo manuseio,
que envolve uma equipe formada por cirurgiões, médicos intensivistas,
perfusionistas e enfermeiros, todos com treinamento especíﬁco e
totalmente dedicados a manter esse suporte.
O ECMO permite que o pulmão repouse, podendo se recuperar da

funcionalidades - como a disponibilização das receitas fornecidas
nas consultas - e ampliação do serviço de teleatendimento.
● Um novo sistema foi implantado, em agosto, no CTI Covid,
possibilitando que o paciente no leito comunique-se, por voz,
com a equipe do posto de Enfermagem e permitindo uma
sinalização diferenciada do box em situações de emergência. O
sistema viabiliza, ainda, a futura gestão do processo, por meio de
software que registra o proﬁssional que realizou o atendimento e
indicadores dos tempos de atendimento pela equipe.

inﬂamação e insultos provocados pelo vírus e pelo próprio ventilador
mecânico.
Na pandemia de covid-19, o Clínicas fez o primeiro uso de ECMO no Sul do
país. Em um dos casos, uma equipe do hospital buscou um paciente em
Rio Grande, e na ambulância, pela primeira vez no estado, instalou o
ECMO fora do hospital de referência.
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DESTAQUE - Infecção zero na Neonatologia
Uma iniciativa do Serviço de Neonatologia, nos primeiros meses de

Com a única UTI Neonatal de Porto Alegre e Região Metropolitana

enfrentamento da pandemia, assegurou que o HCPA chegasse a

com zero transmissão entre pacientes, o HCPA tornou-se referência

setembro sem qualquer caso de transmissão de covid-19 entre os

para outros hospitais, os quais, tendo enfrentado contaminação

bebês. Normalmente, são colocados em incubadoras apenas os

nesse ambiente, procuram a instituição em busca de orientações. A

prematuros, que necessitam de cuidados intensivos. Mas o hospital

professora Rita também compartilhou a experiência no Portal de

investiu na aquisição de incubadoras para todos os bebês, criando

Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente

uma barreira extra de proteção. Desde março, passaram pelo

Fernandes Figueira (IFF), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do

berçário e Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal 428

Ministério da Saúde.

recém-nascidos.
A chefe do Serviço de Neonatologia, Rita de Cássia dos Santos
Silveira, acrescenta que toda a equipe da unidade também se
comprometeu fortemente com a higiene de mãos, o uso de EPIs e
orientações aos familiares dos pequenos pacientes, o que colaborou
para o resultado obtido. Com isso, foi possível, inclusive, manter o
aleitamento materno e continuar permitindo visitas, restritas a uma
por turno.
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DESTAQUES
Precisão e conﬁdencialidade dos registros
O HCPA deu atenção especial à qualidade dos registros no prontuário
dos pacientes e à conﬁdencialidade das informações nele contidas.
● Foi realizada divulgação lembrando que os proﬁssionais não devem
acessar prontuário de pacientes que não estejam sob seus cuidados
e nenhuma informação pode ser fornecida para fora do hospital.
● Em 6 de maio, o prontuário on-line ganhou local especíﬁco para o
registro de atendimentos a distância de pacientes sem agendamento
programado, no módulo Teleatendimento.
● Em 7 de maio, todos os pacientes internados com suspeita ou
conﬁrmação de covid-19 passaram a ter seus prontuários
monitorados até a alta - com os acessos ﬁcando registrados no
sistema, o que fornece garantias adicionais à privacidade.
● A Comissão do Processo de Enfermagem (Cope) realizou
customizações no sistema de registro dos cuidados de Enfermagem,
a ﬁm de preservar sua qualidade e facilitar o trabalho das equipes.

Atenção à saúde da economia local
Em meio à pandemia, o HCPA procurou
contribuir também para a saúde da economia
local. A partir de agosto, a instituição decidiu
abrir licitações de compras exclusivas para
micro e pequenas empresas, em um valor total de R$ 4,3 milhões.
Pela iniciativa, que conta com parceria do Sebrae, o Clínicas adquire
produtos como ferramentas, embalagens, talheres, uniformes,
material de expediente, papéis, produtos de higiene e limpeza para
áreas não assistenciais. A área de Suprimentos encara a ação como
uma grande oportunidade de negócio para as micro e pequenas
empresas e também para a própria instituição - já que a entrada de
novos fornecedores faz com que se ampliem as alternativas de
marcas de produtos e, consequentemente, as disputas pelos preços
se intensiﬁcam.
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DESTAQUE - Transparência e reconhecimento
● O trabalho no HCPA no combate à covid-19 gerou intensa
repercussão na mídia, contribuindo para esclarecer a população e
valorizar a dedicação dos proﬁssionais de saúde.
Em abril, fotos da equipe do CTI
correm o mundo
Imagens captadas no CTI do Clínicas pelo
fotógrafo Sílvio Ávila, da agência France
Press, foram divulgadas em vários jornais e
revistas do Brasil e do mundo.
No dia 18 de abril, durante o One World
Together At Home - espetáculo virtual
organizado pela OMS e que teve a
participação de estrelas como Paul
McCartney, Rolling Stones e Elton John -, uma
das fotograﬁas aparece durante a fala de
Victoria e David Beckham, que
homenagearam os proﬁssionais de saúde.

Clique aqui para assistir

O SBT produziu uma
reportagem mostrando os
rostos por trás das máscaras.
Clique aqui para assistir
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Em 25 de junho, o jornalista Daniel Scola transmitiu o programa
Atualidade, da Rádio Gaúcha, direto do CTI Covid, no Bloco B do
HCPA. Durante quase duas horas, entrevistou diversos proﬁssionais,
que relataram o cotidiano de seu trabalho, as diﬁculdades
enfrentadas e também as ações de humanização desenvolvidas
para apoiar pacientes e familiares. Foi uma oportunidade de
mostrar à sociedade, com transparência, um trabalho que alia
tecnologia, técnica e sensibilidade para o enfrentamento da difícil
situação da pandemia.
Foram seguidas todas as medidas de proteção para viabilizar a
iniciativa. Improvisou-se um miniestúdio em uma sala
administrativa ainda vazia, sem qualquer proximidade com os
pacientes nem interferência no trabalho das equipes. Conforme
instruções da CCIH, foram utilizados os EPIS adequados ao
ambiente, os microfones e mãos foram constantemente
higienizados e o distanciamento foi respeitado.
Para ouvir o programa, clique aqui
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Enquanto isso…
AAluta
lutacontra
contraaacovid-19
covid-19 concentrou grande parte dos esforços
concentrou
grande
parte
do HCPA nos
últimos
meses. Nem por isso, outras ações e

● No dia 18 de agosto, foi inaugurada a nova Emergência
Pediátrica, no Bloco B. Com uma área física seis vezes maior,

realizações deixaram de acontecer.

equipamentos modernos e ﬂuxos separados para atendimento a
pacientes com covid-19 ou suspeita da doença e os demais,

● Em cerimônia virtual

houve grande ganho de qualidade e segurança. Além disso,

realizada em 3 de julho, a

doações e projeto executado pelo coletivo Arquitetos Voluntários

Diretoria Executiva tomou

viabilizaram um ambiente lúdico para as crianças. Clique aqui

posse para nova gestão. A

para ver as imagens

diretora-presidente, Nadine

● Em 13 de agosto, foi iniciada a obra da subestação de energia

Clausell, foi reconduzida ao
cargo junto com os outros
cinco membros da direção,
após consulta à
comunidade interna no
início do ano e
homologação do Conselho
de Administração.

Em 19 de julho, o HCPA comemorou seu 49º

elétrica, que atenderá o HCPA e o Campus Saúde da UFRGS,

aniversário. Dois vídeos com depoimentos

ampliando a disponibilidade

de artistas, atletas e outras personalidades

de energia. A nova estrutura

homenagearam a instituição e seus

vai proporcionar redução de

proﬁssionais.

cerca de 20% no custo com
Vídeo 1

Vídeo 2

energia elétrica e o aumento
na conﬁabilidade do sistema.
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Adequação da infraestrutura antecipa-se à demanda
Ao realizar tantas mudanças em tão curto espaço de tempo,

o

HCPA antecipou-se à demanda. Isso foi possível devido a uma
série de estratégias que já vinham sendo delineadas antes da
pandemia e foram rapidamente realinhadas nos primeiros
meses do ano, com apoio dos gestores e do legislativo nos
níveis municipal, estadual e federal.
● A direção solicitou audiência com o
.
então ministro da Educação, Abraham
Weintraub, e foi recebida em 7 de
fevereiro, apresentando a instituição,
sua produção em 2019 e os projetos

● Em 20 de fevereiro, a diretora-presidente,

para a ocupação gradual dos blocos B

Nadine Clausell, foi recebida pelo então

e C, os quais incluíam a necessidade

ministro da Saúde, Luiz Henrique

de vagas e de recursos para aquisição

Mandetta, igualmente apresentando os

de equipamentos.

dados, resultados e projetos do hospital.

Voltar para a página 21
Voltar para o Sumário

Voltar para a página 33
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Em 2019, o hospital havia deﬁnido um cronograma de ocupação dos seus
● Empenhado na busca de recursos para garantir a qualidade de

dois novos prédios, concluídos em outubro. Ela começaria com a

seus serviços e equipar os novos blocos, o hospital realizou, em

transferência da Emergência para o Bloco B e da recepção do Ambulatório

19 e 20 de fevereiro, ação junto à Câmara dos Deputados, em

para o Bloco C. Em uma fase posterior, com data ainda não deﬁnida, seria

Brasília. A adjunta da Diretora Administrativa, Ana Paula Coutinho,

feita a transferência do CTI para o Bloco B, com ampliação signiﬁcativa no

e o jornalista da Coordenadoria de Comunicação Rodrigo Wenzel

número de leitos - o que dependeria da obtenção de recursos para compra

visitaram os gabinetes dos 31 parlamentares gaúchos,

de equipamentos e de liberação de vagas para contratação de proﬁssionais.

apresentando os números do orçamento, a produção
institucional e o projeto dos novos blocos. O objetivo era buscar

No entanto, a evolução do coronavírus no

a captação de verbas através de emendas. Como primeiro

mundo já vinha demonstrando incidência de

resultado, o hospital recebeu indicação de recursos de emendas

casos graves, com necessidade de internação

dos deputados Bibo Nunes, Marcel Van Hattem e Afonso Motta e

em CTI, podendo levar a um colapso no

do senador Lasier Martins.

sistema de saúde frente à insuﬁciência de

● No início de março, os deputados Henrique Fontana e Liziane

leitos críticos. O HCPA, então, decidiu rever o

Bayer ﬁzeram visitas ao hospital, conhecendo os novos blocos e

planejamento de ocupação dos novos prédios,

outros projetos.

antecipando-se à crise.
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● Em 28 de fevereiro, a direção do HCPA apresentou os novos blocos
para autoridades, já abordando a previsão de demandas da covid-19 e
ressaltando que as prioridades do cronograma original poderiam ser
revistas, com o apoio dos gestores. O evento teve a participação do
então secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde,
Erno Harzheim; governador do RS, Eduardo Leite; prefeito de Porto
Alegre, Nelson Marchezan Júnior; secretários estadual e municipal da
Saúde, Arita Bergmann e Pablo Stürmer; secretário estadual de
Inovação, Ciência e Tecnologia, Luis Lamb; deputado estadual
Frederico Antunes; e o então reitor da UFRGS, Rui Oppermann.

● Em 29 de fevereiro, quando o hospital recebeu a visita do então
secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos
Reis, a diretora-presidente entregou proposta de instalação, em
caráter de urgência, de leitos de CTI dedicados à covid-19. O
projeto previa a instalação gradual de até 105 leitos no Bloco B,
com custo de R$ 47 milhões para compra de equipamentos,
mais R$ 10 milhões para custeio. Também foi apontada a
necessidade de contratação de 775 proﬁssionais. A secretária
estadual da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou que o governo do
estado havia elaborado estratégias contemplando medidas para
a capital e interior e valorizou o papel do Clínicas no sistema.
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O Diário Oﬁcial da União de 13 de março publicou a Medida Provisória 924,
abrindo crédito extraordinário de R$ 5,1 bilhão para os Ministérios da
Educação e da Saúde. Ao HCPA, o MEC destinou os R$ 57 milhões solicitados
para instalação, por etapas, de 105 leitos de CTI.

●

As equipes técnicas e administrativas desdobraram-se para agilizar a
aquisição de equipamentos e, a partir do dia 24, quando chegou o primeiro
lote de camas, para providenciar sua instalação em tempo recorde.

●

Em 31 de março, é publicada a portaria 8767 do Ministério da Economia,
autorizando o HCPA a criar 775 vagas temporárias em seu quadro de
pessoal. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) reorganiza sua
equipe para concentrar esforços no rápido chamamento, documentação e
treinamento de proﬁssionais em cadastro reserva e, quando necessário,
abertura de novos processos seletivos públicos.
Clique aqui para assistir vídeo em
que o diretor administrativo
anuncia liberação de novas vagas

Voltar para a página 80
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Em 2 de abril, o HCPA abre os primeiros dez leitos de CTI no
Bloco B, instalados emergencialmente no térreo, marcando o
início do funcionamento dos novos prédios.

Clique aqui para assistir vídeo sobre
entrega dos primeiros leitos de CTI

As entregas sucedem-se, em blocos, nos meses seguintes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 de maio - 10 leitos
12 de maio - 10 leitos
18 de maio - 10 leitos
29 de maio - 6 leitos
20 de junho - 5 leitos
22 de junho - 5 leitos
26 de junho - 5 leitos
1º de julho - 5 leitos
2 de julho - 2 leitos

●
●
●
●
●
●

4 de julho - 2 leitos
6 de julho - 6 leitos
11 de julho - 5 leitos
16 de julho - 12 leitos
26 de julho - 2 leitos
4 de agosto - 6 leitos
São disponibilizados, ainda,
4 leitos de terapia intensiva
na
Emergência
covid

Em 17 de junho, iniciou-se a transferência dos pacientes para o
7º andar do Bloco B, onde o projeto original dos anexos previa a
localização do novo CTI.
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Em 4 de agosto, o HCPA conclui a entrega
dos 105 leitos críticos previstos
para atendimento a casos graves de covid-19.

Após meses de monitoramento,
cálculos e decisões difíceis,
membros da Diretoria e do GT
comemoram “fechamento da
conta”: 105 leitos entregues
entre 2 de abril e 4 de agosto.
Compromisso honrado, sempre
com amplo apoio da
comunidade interna
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DESTAQUE - Nos bastidores, uma operação de guerra
● Para viabilizar as ações relacionadas à Operação Covid, o HCPA
mobilizou toda sua infraestrutura administrativa e de apoio a
ﬁm de poder realizar compras e contratações de forma mais
ágil - pois, como empresa pública, está sujeito a normas que
implicam processos de longa duração -, com transparência e
sempre buscando o menor preço.
● Para administrar a compra dos equipamentos para o CTI, foi
montada a chamada “sala de guerra”, com participação das
coordenadorias de Suprimentos, Administrativa, Jurídica e de
Engenharia e um médico do CTI. Foi uma corrida contra o

● Seguiu-se o desaﬁo da compra de EPIs, que logo escassearam no

tempo, em um cenário onde fornecedores que dispunham de

mercado. Surgiram novas empresas desenvolvendo esses produtos,

estoques pela manhã já não os tinham à tarde. Tudo sempre

devido à ﬂexibilização da legislação que as isenta dos registros

embasado na absoluta transparência e busca pelos melhores

sanitários, exigindo da equipe de Suprimentos uma análise ainda

preços.

mais criteriosa.
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● Em maio, com o agravamento da pandemia nas regiões Sudeste e

A Coordenadoria Jurídica elaborou um

Norte, sedativos e bloqueadores neuromusculares - essenciais

estudo para o tratamento da situação de

para manter os pacientes na ventilação mecânica - começam a

emergência na saúde pública, com

desaparecer e a ter seu preço elevado. As estratégias adotadas

liderança do coordenador Jairo Gonçalves e

para fazer frente ao problema passaram por reuniões sistemáticas

da advogada Tânia Proença. Uma série de

entre Suprimentos e CTI, deﬁnição de protocolos alternativos,

medidas vêm sendo aplicadas para

manejo de doses e prospecção de mercado na América Latina.

modernizar e dar maior agilidade às

● Toda essa operação também
contou com o apoio essencial
das coordenadorias Financeira
- na gestão dos recursos - e de
Contabilidade - para
recebimento e registro
patrimonial ágil dos itens que
ingressavam no hospital.

compras necessárias ao enfrentamento da
pandemia. As normas internas e medidas
adotadas poderão fornecer subsídios de
ordem prático-jurídica aos agentes
públicos, que serão cada vez mais instados
a atuar com segurança e de forma ágil
diante de situações com as quais nunca se
depararam.
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Reorganização das equipes e valorização das pessoas
A comunidade interna do HCPA é composta por cerca
de 10 mil pessoas - funcionários celetistas, professores

CUIDADOS E PROTEÇÃO
● Em março, o SMO criou protocolo de avaliação clínico-ocupacional para decisão

da UFRGS, alunos de graduação e pós-graduação,

sobre condução/ isolamento/ quarentena dos proﬁssionais que retornavam de

pesquisadores, residentes médicos e multiproﬁssionais,

férias de países com transmissão sustentada anunciada pela OMS. O SMO foi

estagiários, jovens aprendizes, trabalhadores

uma das primeiras áreas que encaminhou seu Plano de Contingência,

terceirizados e membros dos órgãos estatutários.

abrangendo todos os níveis do PCCo, os quais seguiu rigorosamente.

Estas pessoas têm vivido em um cenário de
constantes mudanças e dado o melhor de si para
colaborar com o enfrentamento da pandemia.
O HCPA desenvolve diversas ações para cuidar de
quem cuida, nas áreas de saúde física e mental,
proteção, informação, bem-estar, reconhecimento
e valorização. Conheça a seguir algumas delas.
Voltar para o Sumário
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● 7 de março: No SMO, há suspensão dos atendimentos não
urgentes e treinamento dos sete médicos do trabalho para
atendimento à covid-19 junto com os clínicos. É criada a Equipe
Abonos e Atestados, em virtude das necessidades de
afastamentos associados a quarentena, isolamento, testagem e
contatos. São revisados processos para separação do SMO covid e
não covid.
● 12 de março: Criado, no SMO, o grupo de trabalho Covid
Ocupacional, para deﬁnição de ﬂuxos de atendimento e início da
coleta de swab nasofaríngeo e orofaríngeo de trabalhadores com

sintomas respiratórios, para testagem.
● 16 de março: SMO realiza treinamentos com toda a equipe para
coleta de swab, uso de EPIs, paramentação e desparamentação.
● 19 de março: A área do Parque Social é liberada para
estacionamento por funcionários, a ﬁm de facilitar o acesso.
● 20 de março: Instalada uma nova área para atendimento à
comunidade interna - uma extensão do SMO, com a colaboração
de várias áreas -, no Centro de Pronto Diagnóstico Ambulatorial
(CPDA).
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● Em 20 de março, foi criado ﬂuxograma de comunicação de

processos seletivos simpliﬁcados. Foi organizada força tarefa com

resultados de testes e, posteriormente, houve treinamento

horários extras para atendimento imediato de 100 exames

de médicos para comporem a Equipe de Comunicação de

admissionais, realizados com parâmetros éticos e legais

Resultados Positivos. Também foi implementada a Equipe de

adequados aos candidatos em grupos de risco, com idade acima

Monitoramento Remoto dos trabalhadores positivos,

de 60 anos ou comorbidades, gestantes e lactantes.

composta por médicos clínicos do SMO.
● 23 de março: Com a atuação do Grupo de Enfermagem e SMO,

Em 27, 28 e 29, SMO, CCIH e Gerência de Riscos (GR) deﬁnem estratégias de
combate a um provável surto na internação pediátrica. O SMO lidera ação com

foi iniciada a vacinação contra a gripe, começando pelas

médicos do trabalho, clínicos, proﬁssionais administrativos, enfermeiros e

equipes da linha de frente de atendimento à covid-19 e

técnicos de Enfermagem - organizada horas antes, na sexta-feira à noite -, para

gradualmente se estendendo às demais. Foram aplicadas 4,7

testagem de aproximadamente 70 proﬁssionais. A UBS Santa Cecília lidera o

mil vacinas no hospital e registradas 600 imunizações feitas

trabalho no domingo, com apoio do SMO. Poucos foram positivos, todos de

fora da instituição.

proﬁssionais sintomáticos e com provável transmissão comunitária, o que

● 26 de março: O SMO reorganiza-se para atendimento dos

reforçou as estratégias institucionais para investigação apenas de casos

exames admissionais extras para áreas covid, resultantes

suspeitos. Os funcionários com diagnóstico conﬁrmado ﬁcaram em isolamento

tanto de chamamentos de candidatos em cadastro quanto de

domiciliar e a instituição forneceu orientações e todo o apoio necessário.
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● Em 6 de abril, foi criado o Encontro Virtual com a Diretoria,

● Em abril, proﬁssionais das

realizado semanalmente para manter escuta e diálogo com a

áreas covid passaram a

comunidade interna. A diretora-presidente Nadine Clausell e

contar com um espaço

convidados de várias áreas abordam os temas mais relevantes

para momentos de

relacionados à covid-19 e respondem às dúvidas da comunidade

descanso e relaxamento: a

interna.

sala de descompressão
Clique aqui para assistir ao primeiro encontro

doada pelo coletivo
Arquitetos Voluntários. O

● Em junho, essa ação foi reforçada com a criação do
canal Direto da Presidência. Três vezes por semana,
no turno da manhã, a diretora-presidente envia
e-mails à comunidade interna, compartilhando
quase em tempo real as últimas decisões do grupo
de trabalho e outros fatos relevantes no cenário do
combate à pandemia.

grupo projetou e buscou
apoiadores para mobiliar
o ambiente, além de
estruturar os vestiários e a
sala de paramentação do
Bloco B.
Clique aqui para ler mais
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DESTAQUE: Equipamentos de proteção individual (EPIs)
A questão dos EPIs recebeu grande atenção do HCPA desde os

da Unidade de Engenharia de

primeiros momentos, com ações para incremento das compras e

Segurança do Trabalho do SMO, em

capacitação dos proﬁssionais para seu uso.

colaboração com Coordenadoria

● Em 12 de abril, a Direção e o Grupo de Trabalho para a
Preparação do Enfrentamento ao Coronavírus deﬁniram
Diretrizes para Medidas de Segurança e EPIs no ambiente
hospitalar durante a pandemia, divulgando-as amplamente a
toda comunidade interna e atualizando-as sempre que
necessário.
Clique aqui para conferir a mais recente versão das diretrizes

de Suprimentos, CCIH e Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa). A entrega é registrada e
individualizada com a leitura do
cartão ponto do funcionário. No
momento da entrega, a Segurança
do Trabalho esclarece sobre o uso correto, higienização e guarda
dos EPIs. Semanalmente, relatórios são compilados para análise do

● Em 14 de abril, a distribuição de parte dos EPIs (álcool gel,

consumo e registros legais necessários ao cumprimento das

protetor facial, óculos de proteção e de sobreposição e

normas de Segurança e Saúde do Trabalhador. Também é feito

respirador semifacial N95 e PFF2) passou a ser feita de forma

trabalho junto às cheﬁas, esclarecendo sobre atitudes e obrigações

individualizada na área da Central AGHUse, com gerenciamento

quanto ao EPIs necessários nas diferentes áreas.

63

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

● 23 de abril: O SMO
não covid sai do
CPDA, retornando ao
subsolo, enquanto o
atendimento covid,
com a crescente de

● 14 de maio: Lançado o projeto
Caminhando e Cuidando,
destinado a aliviar o estresse
dos proﬁssionais.

demanda, passa para
as zonas 7 e 8 do
Ambulatório.

Em 14 de maio, o HCPA atualizou as diretrizes e a
logística de distribuição EPIs. Foram incluídas
recomendações sobre o uso obrigatório de máscaras
em toda instituição, de acordo com o decreto estadual
55.240, e o uso obrigatório de escudo facial por todo
proﬁssional atuante na assistência ao paciente.

● 18 de maio: O Espaço da Alma passa a
oferecer atividades on-line que
propiciam o autocuidado e a
espiritualidade para a comunidade
interna.
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● 20 de maio: Lançada campanha para
estimular o bom uso dos espaços comuns,
como elevadores, refeitório e salas de
lanche, com os cuidados necessários à
prevenção da transmissão do vírus.
● A unidade de Engenharia de Segurança do
Trabalho, Cipa e CCIH reforçam cada vez
mais as ações focadas na manutenção do
distanciamento necessário nas áreas de
convivência. Nas áreas assistenciais,
elevadores, salas de lanche e de descanso,
são dimensionados os espaços,

29 de maio: Iniciada campanha educativa no refeitório

calculando-se a capacidade máxima de

para adesão às regras de distanciamento. Foram

pessoas e fazendo-se marcações para

instalados televisores e um totem com divulgação das

indicar o distanciamento a ser observado.

orientações.
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● Em 29 de maio, a Diretoria Executiva lança comunicado interno

especíﬁcos, possibilitando a identiﬁcação precoce de novos

informando, com transparência, sobre um surto de casos

casos. São realizadas reuniões coordenados pela Enfermagem,

positivos para o novo coronavírus entre funcionários do CTI

CCIH, Psicologia, Programa de Gestão da Qualidade e da

covid-19. A direção esclarece que não foram identiﬁcadas

Informação em Saúde (Qualis) e GR com os proﬁssionais de todos

situações de risco no atendimento a pacientes que pudessem

os turnos, a ﬁm de fornecer orientações e suporte psicossocial.

ter contaminado funcionários durante a assistência, mas que,

● Em junho, foi criado o kit que é dado ao funcionário quando se

mesmo assim, a CCIH estava observando procedimentos

afasta por suspeita de covid, com orientações sobre autocuidado

realizados pelas equipes para identiﬁcar oportunidades de

e cuidado com a família, além de apoio em saúde mental. A

melhoria que reduzissem a exposição à doença. Por outro lado,

máscara incluída no kit é feita pela equipe da costura do HCPA.

ressaltou que foram identiﬁcadas situações de risco em áreas
não assistenciais, as quais foram abordadas com as equipes,
reforçando a orientação sobre os distanciamentos necessários
nos espaços comuns.

● Desde que as atividades regulares da Academia de Ginástica dos
funcionários foram suspensas, em 18 de março, a equipe passou a
elaborar conteúdos e apresentar resoluções de estudos de caso
nas reuniões semanais do SMO. No início de junho, passa a

Os proﬁssionais da área foram orientados a buscar atendimento

compartilhar planilhas com exercícios para os frequentadores e

no SMO caso apresentassem sintomas, mesmo que pouco

oferecer consultorias virtuais sobre exercícios para os demais.
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● 1º de junho: A Academia de Ginástica, em parceria
com o SMO, passa a oferecer consultoria sobre
exercícios físicos, orientando a comunidade
interna sobre seus benefícios para a saúde. Em 12
de junho, foi dado início à Teleorientação de

● Em 9 de junho, o HCPA recebeu mais uma doação do coletivo
Arquitetos Voluntários: uma nova sala de descompressão, situada no
7º andar do Bloco B. O espaço foi projetado, mobiliado e decorado
para permitir que os proﬁssionais que atendem a pacientes com
covid-19 tenham momentos de descanso e relaxamento.

Atividade Física e Postura, por videochamada. O

Clique aqui para
assistir a vídeo
sobre a nova sala
de descompressão

objetivo é orientar práticas seguras e possíveis de
atividade física durante a pandemia, bem como
posturas adequadas e ergonômicas para evitar
dores e distúrbios osteomusculares.
No ﬁnal do mês, dá início ao envio quinzenal de
um informativo didático, acompanhado de vídeo,
sobre assuntos relacionados à saúde.

● Em 8 de julho, foi lançado o curso em EAD Prevenção, Proteção e
Enfrentamento da Covid-19, para reforçar os conhecimentos da comunidade
interna.
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● Durante a pandemia, hábitos alimentares são modiﬁcados -

atualização das Diretrizes para

muitas vezes, devido à ansiedade - e algumas pessoas enfrentam

medidas de segurança e uso de

aumento de peso. Para ajudar a contornar esta situação, o grupo

EPIs, incluindo orientações sobre

Para Além da Balança promove, todas as segundas-feiras, no ﬁnal

distanciamento e capacidade das

da tarde, os NutriEncontros on-line.

salas de lanche e de descanso,
uso de máscara cirúrgica e
protetor facial pelos proﬁssionais
assistenciais em atendimento
direto ao paciente em áreas não
covid e uso de máscara cirúrgica
por pacientes suspeitos ou
conﬁrmados, durante a
internação.

● Em 27 de julho, inicia-se o
programa BreakFit - duas vezes
por semana, é possível fazer 15
minutos de exercícios para
descompressão e relaxamento,
on-line e ao vivo.
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● O tradicional Programa de Ginástica Laboral não

● A partir de 28 de julho, a marcação de consultas no SMO, para

deixa a comunidade interna desassistida durante a

investigação de covid-19, pode ser realizada, em situações

pandemia. O Serviço de Fisiatria disponibiliza aulas

especíﬁcas, via formulário na intranet. O objetivo é facilitar o

inteiras em vídeo, para cada um acessar no

agendamento, além de diminuir a circulação de pessoas com

momento mais adequado

suspeita de covid-19 nas dependências do hospital.

Clique aqui para assistir a uma aula
● Em 24 de agosto, é feita nova
atualização nas Diretrizes de
● Em julho e agosto, aulas de yoga podem ser
acessadas gratuitamente graças à doação, feita pela
escola Kaiut Yoga e endocrinologista Luciana Costa,
de quatro conjuntos de dois quadros para serem
expostos nas salas de descanso. Eles contêm QR
Code com uma aula virtual especial para os
proﬁssionais de saúde praticarem no seu intervalo.

segurança e uso de EPIs. A
principal alteração diz respeito
ao mascaramento universal,
com indicações de uso de
máscaras em pacientes,
visitantes, doadores e
cuidadores.
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para marcar o Dia Mundial da
Segurança do Paciente, em 17
de setembro, é a segurança do
trabalhador como prioridade
para a segurança do paciente.
O HCPA propõe um game
virtual durante a semana, em
que a comunidade interna, de
forma lúdica, pode reﬂetir e
atualizar conhecimentos sobre
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● Ao longo dos meses, o SMO
preocupou-se em informar e
orientar a comunidade interna por
diferentes meios: gravou vídeos
informativos para a comunidade
interna(clique aqui), participou de
encontros virtuais com a Diretoria
sobre estratégias de cuidado com
a saúde dos trabalhadores (clique
aqui) e foi destaque na imprensa
em diferentes situações.

autocuidados e medidas de
proteção.

Também foram elaborados textos informativos. Clique aqui para
acessar o fôlder do SMO com orientações sobre isolamento
domiciliar
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● Toda a estratégia de testagem, afastamento, avaliação de retorno

● Nenhum proﬁssional do SMO adoeceu de Covid-19 até 15 de

ao trabalho e estudo de nexo ocupacional de surtos foi

setembro, sendo que alguns médicos da equipe de atendimento

construída e liderada pelo SMO, com apoio da CCIH, GR e

realizaram mais de 1,2 mil coletas de sintomáticos respiratórios.

Laboratório. A planilha de acompanhamento de dados dos
testados subsidia as estratégias de enfrentamento da covid-19
junto aos trabalhadores.
● Até 15 de setembro, foram realizados 7.764 atendimentos a

● Um aspecto a destacar na mobilização
institucional para cuidar de quem

proﬁssionais de saúde, sendo que a estratégia de atendimento

cuida é parceria. Ao longo dessa

remoto estruturada mais recentemente foi responsável por 10%

jornada, reforçaram a equipe do SMO

(780) deste total. Foram realizadas 5.342 coletas de swab para

médicos, enfermeiros e técnicos de

realização do PCR, em um total de 3.125 proﬁssionais únicos

Enfermagem de diversos serviços,

atendidos (funcionários, professores, residentes médicos e

biomédicos, proﬁssionais de

multiproﬁssionais). Houve 789 proﬁssionais com resultado

higienização de outras áreas e colegas

detectado (25,2% do total de coletados), dos quais 719 (91,1%)

de diferentes frentes auxiliando na

retornaram ao trabalho recuperados.

comunicação com os pacientes.
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O pior dia
Os meses de enfrentamento da pandemia foram duros,
exaustivos, estressantes. Houve dias de desânimo e de apreensão,
apenas superados pela convicção de toda a comunidade do HCPA
30 de julho
de que era preciso seguir em frente em prol da vida.
É com grande pesar que o Hospital de Clínicas
Mas se perguntarem
para
qualquer pessoa
que trabalha
na
comunica
o falecimento
da técnica
de Enfermagem
do foi
CTI oVera
Teixeira,
ocorrido na
manhã
instituição qual
piorLúcia
dia, aLuiz
resposta
certamente
será
desta sexta-feira, dia 31 de julho, vítima da covid-19.
unânime: 31 de julho. Nesta data, a covid-19 levou a técnica de
O hospital presta sua solidariedade aos familiares e
Enfermagem aos
do CTI
Vera Lúcia
Luiz Teixeira.
colegas
da funcionária.

Mensagem enviada pela diretora-presidente
Nadine Clausell à comunidade interna
Hoje, infelizmente, perdemos nossa colega Vera Lúcia Luiz Teixeira para a
covid-19. Técnica de enfermagem do CTI, ela trabalhou por quase 30 anos
no HCPA, onde sempre foi uma liderança para os colegas e também fez
muitos amigos. Uma pessoa especial, cativante, daquelas que marcam
fundo quem teve o privilégio de conhecê-la.
Mando um especial abraço solidário à equipe do CTI, pois era lá que a Vera
trabalhava e foi lá também que esteve internada nas últimas semanas uma situação dura para os proﬁssionais. Contem conosco para seguirmos
com as atividades de acolhimento e escuta, a ﬁm de que possam enfrentar
esse momento tão difícil. Da mesma forma, os familiares da Vera sempre
receberam nossa atenção e apoio, que estamos reforçando ainda mais no
dia de hoje.
Sem dúvida, é um dia muito triste para a comunidade HCPeana - mas, em
homenagem à Vera, não vamos deixar a dor se converter em desânimo.
Pelo contrário, vamos transformá-la em mais força, porque ainda há muita
luta pela frente e a sociedade precisa de nós fortes, serenos, guerreiros.
Mesmo não podendo dar a um colega o conforto de um abraço, que
possamos, cada vez mais, nos apoiar uns aos outros para seguirmos em
frente.

72

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

DESTAQUE - Relatos de quem venceu a covid-19
Apesar de tudo, felizmente o número de infectados pelo novo

Denise Severo

Francisco Bruno

coronavírus que consegue superar a doença é muito superior ao
de óbitos.

Silzá Tramontina

Mas isso não signiﬁca que a experiência, muitas vezes, não seja
complicada, deixando inclusive, sequelas físicas e emocionais.

Paulo César Vargas

Nem que, mesmo no momento de estabilização da situação, se
possa baixar a guarda nas medidas de prevenção e proteção.
Louzinane de Freitas Barbosa
Pensando nisso, o HCPA produziu e divulgou a sua comunidade
interna a série de vídeos Cara a Cara com a Covid, com colegas de
diferentes áreas relatando suas experiências pessoais com a

Thainer Moreira

doença.
Clique nos links ao lado para assistir aos vídeos

Vladimir Bittencourt

Eduardo da Luz Corrêa
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DESTAQUE - Intervenções psicossociais
Uma importante frente de apoio à saúde mental e bem-estar dos
proﬁssionais são as intervenções psicossociais realizadas pelo Serviço de
Psicologia, CCIH, SMO, GR e Qualis. O grupo disponibiliza cuidado às
equipes, zelando pela transparência das informações, comunicação

Entre os destaques do trabalho, estão os grupos de mediação.

qualiﬁcada e escuta acolhedora dos impactos psíquicos da pandemia.

Trata-se de uma intervenção coletiva, por meio de escuta ativa e

O trabalho começou em 20 de março, quando foi identiﬁcado o primeiro
caso positivo de covid-19 entre funcionários. Desde então, até 15 de
setembro o grupo realizou 537 intervenções presenciais e remotas e

qualiﬁcada que oferece primeiros cuidados psicológicos orientações em saúde, psicoeducação, acolhimento e
encaminhamento de necessidades das pessoas e equipes.

contemplou 5.644 participações de funcionários e residentes de diversas
áreas e turnos de trabalho.
As temáticas mais recorrentes são dúvidas em relação ao uso de EPIs,
testes diagnósticos, ansiedades e inseguranças sobre a transmissão da
doença, preocupação com os familiares, riscos no compartilhamento de
espaços comuns, mudanças e realocações da força de trabalho e
redesenhos de ﬂuxos.
Voltar à página 30
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Aliado a esta estratégia, há um protocolo para busca ativa e

Ao lado das ações do Programa, o Serviço de Psicologia desenvolve

identiﬁcação de situações de atendimentos individuais em saúde

outras modalidades de atendimento aos trabalhadores e equipes,

mental. O teleambulatório para trabalhadores com covid-19

além de participar de ações voltadas à humanização do

realizou, até 15 de setembro, 2.090 consultas aos proﬁssionais

atendimento (clique aqui para ler mais) e elaborar materiais

positivados. Aos demais trabalhadores do hospital, está

informativos (clique aqui para acessar).

disponível um canal de agendamentos através do e-mail
smt.smo@hcpa.edu.br.

Um dos encontros virtuais com a Diretoria foi dedicado ao tema da
saúde mental dos trabalhadores. Clique aqui para assistir

No dia 23 de junho, uma ordem de
serviço da Diretoria Executiva
formalizou o trabalho do grupo,
implantando o Programa de Apoio
Psicossocial em Saúde no Trabalho
para o Enfrentamento à Pandemia da
covid-19 (clique aqui para acessar).
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DESTAQUE - Outras ações de saúde mental e apoio

● No ﬁnal de maio, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do

Diversas outras ações vêm sendo desenvolvidas nesta área. O

Ministério da Saúde, em parceria com o Serviço de Psiquiatria do

trabalho começou já em março, com apoio da Psicologia às equipes

HCPA, lançou o projeto Atenção em Saúde Mental por

do CTI, preparando-as para darem conta das demandas das

Teleatendimento para Proﬁssionais de Saúde (Telepsi),

famílias. Na sequência, vieram as ações relatadas nas duas páginas

oferecendo teleconsultas psicológicas e psiquiátricas a

anteriores, além de parceria entre a Psicologia e a Psiquiatria para

proﬁssionais do SUS à frente do combate à covid-19. Em junho e

produção de vídeos informativos (clique aqui para assistir) e

julho, 330 proﬁssionais procuraram informações e 210

suporte assistencial em saúde mental para o SMO. Seguiram-se

ingressaram no programa.

outras importantes iniciativas:

Os principais sintomas relatados são estresse, ansiedade,

● Em abril, o Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência criou

depressão e irritabilidade. O Telepsi procura fortalecer os

um serviço telefônico para auxiliar as famílias na conduta de

proﬁssionais, oferecendo técnicas e treinamentos, como leitura,

crianças e adolescentes durante o isolamento.

vídeo-aulas e sessões de exemplos. Diversos vídeos sobre

● O programa Promoção de Saúde Mental em Tempos de Pandemia
disponibilizou vídeos com ferramentas para trabalhar questões
como ansiedade e insônia.

psicoeducação foram desenvolvidos e podem ser acessados na
plataforma do Telepsi como auxílio. Também é disponibilizado o
canal Telessaúde de atendimento, pelo número 0800 644 6543.
Voltar à página 101
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REORGANIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
Vários foram os movimentos para contar com equipes que
atendessem à crescente demanda - ainda mais considerando o
aumento no número de leitos, a necessidade de manter todos
protegidos, a existência de segmentos mais vulneráveis e os
afastamentos temporários de proﬁssionais infectados pelo novo
coronavírus. Além disso, o cancelamento de alguns serviços,
conforme o PCCo, levou à ociosidade em determinadas áreas,
muitas vezes acompanhada do desejo dos funcionários de

● 20 de março: Proﬁssionais de áreas com ociosidade temporária
começaram a ser realocados para o SMO.
● 23 de março: Para garantir a continuidade do atendimento e
proteger suas equipes, são ﬂexibilizadas jornadas de trabalho.
● 30 de março: O Time de Resposta Rápida (TRR), que atende
intercorrências urgentes, é reorganizado com médicos de outras
áreas, liberando sua equipe para atendimento no CTI.

poderem dar sua contribuição em outras frentes.

Em 1º de abril, a área clínica da Unidade Álvaro Alvim é desativada, para que

●Em 19 de março, vídeo do diretor-presidente em exercício, Milton

suas equipes se somem ao combate à covid-19. Os clínicos são treinados e, a

Berger, reforçou o estímulo institucional ao trabalho remoto nas

partir de 1º de maio, passam a responder integralmente pelo TRR. Já a área

áreas possíveis, sem prejuízo às demandas e em combinação

psiquiátrica da UAA é fechada em 7 de abril e sua equipe reforça as ações

com cheﬁas e equipes.

focadas na saúde mental. O pessoal de Enfermagem contribui com o trabalho no

Clique aqui para assistir

SMO, Emergência, CTI, internação obstétrica e enfermarias covid. Da mesma
forma, as demais equipes da UAA agregam colaboração essencial no combate à
pandemia, em suas diferentes funções, presencial ou remotamente.
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● 1º de abril: Hospital divulga comunicado aos funcionários

● Estudantes voluntários também são

reforçando as orientações sobre as normas para realização

cadastrados e acionados, complementando

de trabalho remoto e criando a força reserva de trabalho.

a força de trabalho (clique aqui para ler

● 6 de maio: É lançado o Plano de Proteção aos Proﬁssionais

mais).

de Saúde em Grupo de Risco Contra Formas Graves de
Covid-19, que deﬁne as diretrizes para realocações e
afastamentos.
● 21 de maio: Hospital abre cadastro de proﬁssionais
voluntários, formando banco de dados para convocação
futura, caso necessário. Em 6 de julho, o chamamento é
reforçado, incluindo técnicos de Enfermagem, enfermeiros,
médicos, psicólogos e proﬁssionais de Laboratório (Biologia,
Biomedicina e Farmácia). Em junho e julho, os meses mais
críticos, o HCPA conta com mais de 40 proﬁssionais externos
atuando na instituição.
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● No ﬁnal de junho, com a elevação no número de pacientes com
covid-19, desfalque das equipes por afastamentos e
indisponibilidade de proﬁssionais no mercado para contratação, o
HCPA convoca professores, residentes e médicos de outros serviços
para se unirem ao atendimento em áreas covid, após capacitação. A
comunidade interna atende ao apelo: professores, médicos
contratados e residentes de diferentes serviços voluntariam-se e são
cedidos por seus áreas de origem para reforçar as equipes da
Emergência, SMO, enfermarias covid-19, CTI e laboratórios.
Professores e médicos não intensivistas assumem a comunicação
dos pacientes com familiares no CTI. Proﬁssionais de Enfermagem de

Médicas de outras áreas fazendo plantões
na Emergência: na primeira foto, ao
centro, Suzane Pribbernow, da Nefrologia,
e, na segunda, à esquerda, Vanessa Hax,
da Reumatologia

diversas unidades trabalham realocados naquelas em que há maior
demanda covid.
Proﬁssionais administrativos e de apoio dão cobertura a diferentes
atividades. Higienização, Lavanderia, Vigilância, Recepção, transporte,
Farmácia, Suprimentos, Nutrição, Gestão de Pessoas, Comunicação,
Financeiro, Contabilidade, Jurídico, Engenharia, Tecnologia da
Informação e tantas outras desdobram-se para apoiar a assistência.

A Higienização, uma das áreas
essenciais nos esforços contra a
covid, tem seu desempenho
reconhecido na mídia, com
depoimento do funcionário Alex
Vargas Guedes
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DESTAQUE - Contratações e capacitações em tempo recorde
Após obter, junto ao Governo Federal, a liberação de 775 vagas

Até 1º de setembro, foram realizadas 215 atividades educativas e

temporárias para proﬁssionais atuarem nos novos leitos de CTI, o HCPA

desenvolvidos sete cursos a distância, totalizando 6.941 participações.

desencadeou uma grande operação para que, em tempo recorde, fosse

Também foi dada continuidade às demais atividades educativas

possível contar com os proﬁssionais necessários - foram 750

focadas na qualidade do atendimento ao paciente, na sua maioria em

contratações até 8 de setembro. A Coordenadoria de Gestão de

educação a distância, somando 26.320 participações.

Pessoas (CGP) reorganizou toda sua estrutura funcional interna,

A experiência da CGP para realização de tantas atividades em tempo

focando-se no chamamento, documentação e preparação de

recorde foi tema de um dos encontros virtuais com a Diretoria (clique

proﬁssionais que se encontravam em cadastro reserva de concursos

aqui para assistir).

anteriores e também, sempre que necessário, na abertura de novos
processos seletivos.
Para receber os novos funcionários, foi preparado um hotsite de
integração virtual, substituindo a tradicional atividade presencial
destinada a divulgar as rotinas institucionais.
Para capacitar, de forma rápida, os novos colaboradores e os que
foram remanejados, bem como dar sequência às capacitações das
demais equipes para o enfrentamento do coronavírus, a GGP ampliou o
uso das ferramentas de educação a distância.

Voltar para a página 54
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DESTAQUE - No exemplo da Enfermagem, o reconhecimento à capacidade de adaptação de todas as equipes
Como já foi dito, todas as pessoas de todas as áreas do HCPA têm

Para a iniciativa, o Grupo de Enfermagem (Genf) fez um chamamento

papel essencial no enfrentamento da pandemia. Todas se

aos proﬁssionais dispostos a participar desse esforço e muitos se

adequaram ao novo cenário e cumprem, dia a dia, missões

prontiﬁcaram a colaborar; ao mesmo tempo, as áreas de onde esses

essenciais. Como é impossível contar a história de cada um,

proﬁssionais saíram foram ágeis e solícitas, reorganizando suas

apresentamos aqui - representando e homenageando a todos - o

atividades sem a presença dos colegas. Os remanejos internos foram

caso da Enfermagem, equipe mais numerosa e presente em

frequentes e necessários à medida que a doença avançou e

diversas frentes, para exempliﬁcar como a reorganização da força

aumentaram, também, os afastamentos por doença.

de trabalho também se antecipou às demandas.
No início da crise, foi feito o remanejo de 50 proﬁssionais, que
começaram a ser capacitados, para que o HCPA pudesse contar
com um time preparado quando necessário - pois, mesmo com a
liberação de vagas para contratação de temporários, estes
demorariam um pouco a chegar. Houve 12 cursos de capacitação a
distância, incluindo questões como paramentação e cuidados
com paciente crítico, seguidos de atividades de simulação e
treinamento à beira do leito.
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Equipes de Enfermagem de diversas áreas também colaboraram para

Ao longo do processo, todos os funcionários admitidos para áreas

reforçar o atendimento no SMO. A reorganização e capacitação de

covid receberam capacitação especíﬁca.

técnicos e enfermeiros foram essenciais, ainda, para que as unidades
de internação do 6º Sul, 7º Sul e 9º Sul pudessem, durante um
período, se dedicar integralmente à covid-19.
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RECONHECIMENTO, VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO
Atuar no cenário de uma pandemia é um desaﬁo para os proﬁssionais
de saúde - aqui entendidos como todos os que atuam no hospital.
Independente da área ou função, os trabalhadores do HCPA tiveram
que se adaptar a novas rotinas, acentuar cuidados consigo e com os
demais e conviver com situações de grande estresse físico e
emocional. Em especial, o pessoal da linha de frente da assistência à
covid-19 lida com situações extremas, além de ter que passar por
processos de paramentação e desparamentação que, por si só, são
desgastantes.
Por isso, além de todas as linhas de cuidado e proteção, o HCPA vem
realizando uma série de ações para reconhecer a importância do
trabalho, valorizar e agradecer, estimular e engajar.

Apresentamos, nas próximas páginas, uma galeria de imagens, como
forma de homenagear a comunidade interna do HCPA. São proﬁssionais
de diversas áreas, atuando na adequação das instalações, nas
aquisições, na assistência, nas inúmeras atividades de apoio, na
pesquisa e no ensino. E também na busca de conscientização da
sociedade sobre a importância do distanciamento social.
Acompanhando as fotos, apresentamos alguns exemplos de
manifestações dirigidas às equipes, mostrando o reconhecimento ao
trabalho da gente do Clínicas.
Imagens que falam de compromisso e gratidão, de dedicação e
reconhecimento, de entrega e solidariedade.
Obviamente, apenas uma parcela da comunidade de mais de 10 mil

Também se destacaram, neste contexto, as manifestações de

pessoas é aqui retratada. Mas cada um representa dezenas, centenas.

reconhecimento, carinho e gratidão da sociedade, seja por meio de

Representa todas as pessoas do HCPA, que são, como deﬁne o

mensagens coletivas de apoio aos proﬁssionais de saúde, postagens

propósito da instituição (e ainda mais durante a pandemia!),

nas redes sociais ou reportagens divulgadas na mídia.

VIDAS FAZENDO MAIS PELA VIDA.
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Carta enviada pela diretora-presidente à comunidade interna quando da entrega dos 10 primeiros leitos de CTI covid-19, em 2 de abril

“

Comunidade HCPeana,
Estamos entregando dez novos leitos de CTI para atendimento
à covid-19. A aquisição e instalação, em tempo recorde, dessa
unidade (que também marca o início do funcionamento do
nosso Bloco B) só foi possível graças a muitas articulações e
parcerias - ministérios da Educação, Saúde e Economia,
Governo do Estado, Prefeitura de Porto Alegre, Bancada
Gaúcha, empresários, imprensa…
Mas, fundamentalmente, isso jamais ocorreria sem a dedicação
incansável e o trabalho apaixonado da gente do HCPA.
O momento não é para uma solenidade de inauguração.
Estamos em guerra contra a pandemia e todos nossos esforços
convergem para ela. Mesmo assim, não poderia deixar de
marcar esse momento - que, se não é de comemoração, deve
ser de reconhecimento e gratidão.
Obrigada a todos, de todas as frentes.

Aos professores, médicos contratados, proﬁssionais de
Enfermagem, equipes multiproﬁssionais, residentes e
doutorandos que estão na linha de frente, atendendo aos
pacientes com covid-19.
Às equipes de todos esses segmentos que seguem assistindo
nossos pacientes nos diversos setores e especialidades. Porque o
HCPA nunca para.
À equipe do Laboratório, que, em tempo integral, roda testes para
conﬁrmação ou não de casos, dando suporte essencial a ações e
decisões.
A todo pessoal administrativo, de apoio, hotelaria e manutenção,
que mantém funcionando plenamente nossa estrutura física e
operacional, de logística e de TI, além de assegurar a divulgação
de informações seguras e transparentes e, em tempo recorde,
viabilizar tanto a aquisição de equipamentos e insumos quanto a
contratação de novos proﬁssionais.
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À valorosa equipe do Serviço de Medicina Ocupacional, que cuida
da segurança e da saúde da nossa gente.
Aos terceirizados, lado a lado conosco nessa batalha.
Aos voluntários que vêm se somando a nós, com
desprendimento e amor à vida.
Aos colegas que estão em casa, atuando a distância mas nem por
isso menos presentes.

Não é momento para solenidades... Mas, em minha mente e em
meu coração, me permito descerrar imaginariamente a placa da
nova unidade. Nesse pensamento e nesse sentimento, ela se
chama... Comunidade HCPeana!
Aplausos para vocês!! Sigamos juntos e fortes, vamos vencer!!

“

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Nadine Clausell - Diretora-presidente

Às equipes da Unidade da Álvaro Alvim, que estão trazendo para
o prédio matriz seus valiosos reforços.
Aos professores e pesquisadores, nossa alma acadêmica,
contribuindo com seu trabalho e conhecimento cientíﬁco e,
assim, reaﬁrmando o protagonismo dos hospitais universitários
nessa luta.
Ao Grupo de Trabalho para a Preparação do Enfrentamento ao
Coronavírus, Gerência de Riscos e Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar, 24 horas por dia gerenciando a crise e
deﬁnindo estratégias focadas na segurança dos pacientes e da
nossa comunidade interna.
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DESTAQUE - Ações especiais de valorização e estímulo
Supercrachás para superproﬁssionais
Com toda a paramentação para atuação no CTI, os proﬁssionais tinham
diﬁculdades de se reconhecerem entre si e de serem identiﬁcados pelos
pacientes. Para facilitar as relações e humanizar o ambiente, o Grupo do
Cuidado Centrado no Paciente idealizou crachás maiores e mais fáceis de
serem visualizados. Cada um enviou sua foto favorita, a Coordenadoria de
Comunicação elaborou um layout especial e diversas empresas da área
gráﬁca foram parceiras para a confecção dos crachás.

Voltar à página 43
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Ideias que transformam
Considerando que a força que move a estrutura do HCPA e faz dele
uma referência vem das pessoas, foi lançado em 6 de maio o
programa Ideias que Transformam, a ﬁm de aproveitar o potencial
humano e criativo da instituição. A comunidade interna foi
convidada a atuar colaborativa e proativamente na busca de
melhorias e soluções sustentáveis, valorizando o envolvimento das
pessoas com a instituição. Na primeira etapa, o hospital buscou
ideias que ajudassem a aliviar a situação de estresse nos ambientes
de trabalho no momento de pandemia. Foi criado um hotsite para
informações e participação e os primeiros resultados logo
apareceram, com ideais como:
Segurança no atendimento
● Abrir acesso remoto aos proﬁssionais para registro à beira do leito.
● Comunicar informações por aplicativos de mensagem.

● Disponibilizar máscaras transparentes na região da boca, para
melhor comunicação com deﬁcientes auditivos.
● Disponibilizar kit de medicação para necessidade de
entubamento emergencial.
● Mobilizar força de trabalho remota para auxiliar na confecção
emergencial de cartão SUS.
Saúde e bem-estar
● Proporcionar ginástica laboral em ambiente de trabalho remoto.

92

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

No Dia do Trabalhador, proﬁssionais

Campanha Saúde com Virtude

falam sobre seu propósito

Por meio de conceitos da Psicologia e da Psiquiatria, o HCPA e o Centro

Para marcar a passagem do Dia do Trabalhador, representantes de
diferentes categorias e áreas foram convidados a gravar
depoimentos respondendo à pergunta: por que você está aqui?

de Estudos Luís Guedes lançaram, em junho, uma campanha com o
objetivo de reforçar o quanto as ações de cada um podem representar
valores que provocam bem-estar em si e nos outros - ressaltando que
cada atitude positiva conta durante a pandemia.

Clique aqui para
assistir ao vídeo
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Pesquisa e inovação: C&T a serviço da vida
Lado a lado com as ações para prestar assistência de qualidade
aos pacientes com covid-19, o HCPA vem cumprindo papel
importante no combate à pandemia em outra frente: a da
pesquisa e inovação, aportando novos conhecimentos e soluções
tecnológicas para o enfrentamento da crise.

● Em maio, cinco estudos liderados por pesquisadores do HCPA e
UFRGS foram contemplados em edital emergencial de combate
à covid-19 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande
do Sul (Fapergs), que selecionou propostas com potencial de
retorno rápido.

Voltar para o Sumário

94

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

● O GPPG vem dando total apoio para agilizar processos e garantir
● De abril a 15 de setembro, foram submetidos à

a segurança de todos os envolvidos.

apreciação do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação
(GPPG) 128 projetos envolvendo aspectos

Foi a primeira área da instituição a ter todas as atividades

epidemiológicos, pesquisa clínica, desenvolvimento

realizadas de modo remoto, mantendo a integralidade dos

tecnológico e análise do impacto da pandemia junto à

serviços de consultoria, tramitação de projetos, apoio aos

comunidade - uma resposta contundente dos

pesquisadores, acompanhamento de pacientes e equipes

pesquisadores no enfrentamento da pandemia.

assistenciais, monitoramento de eventos adversos e reuniões dos

Alguns projetos estão sendo realizados em associação

comitês de ética e bioética clínica.

com outras instituições nacionais e estrangeiras,
utilizando múltiplas formas de ﬁnanciamento.

As atividades essenciais de pesquisa não relacionadas à covid-19
foram mantidas, sendo criados fóruns de discussão de

● Em setembro, o HCPA registra 35 artigos publicados por
pesquisadores da instituição a respeito da covid-19.
Clique aqui para acessar

excepcionalidades para promover ajustes ou discutir alternativas,
com manutenção de uma linha ativa de comunicação entre as
diversas áreas do GPPG e os pesquisadores.
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● Foram implantadas iniciativas de governança com foco na

● Foram criadas coleções relacionadas à covid-19 no Biobanco

segurança, em projetos envolvendo intervenções terapêuticas em

institucional, em um projeto estruturante com as ﬁnalidades de

pacientes com covid-19, de participantes, pesquisadores e equipes

preservar a memória da doença e de estabelecer uma ferramenta

assistenciais. Todos os ensaios clínicos são acompanhados pela

para o desenvolvimento de pesquisas a longo prazo sobre o tema.

Comissão de Segurança em Pesquisa.

Estão sendo agregados ao Biobanco do HCPA dados clínicos e

Adicionalmente, em 14 de maio foi criado o grupo de
trabalho para Alocação de Participantes de Pesquisa em

materiais biológicos de indivíduos suspeitos e diagnosticados
com a doença.

Projetos Covid-19, vinculado à Diretoria Médica. O objetivo é
acompanhar e monitorar o processo de recrutamento de
pacientes para estudos clínicos com intervenção
terapêutica.
● O Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (Nitt)
prospectou editais abertos por agências de fomento relativos à
covid-19, divulgando as oportunidades de submissão de projetos.
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● Outra contribuição importante envolve o remanejo de verbas de pesquisa
para apoio à assistência. Foi o caso do LabCovid, laboratório instalado no
Centro de Pesquisa Experimental (clique aqui para ler mais), que possibilitou
ampliação e maior agilidade no diagnóstico de casos de covid-19 por meio de
testes RT-PCR.
Concebido pelos pesquisadores Úrsula Matte e Afonso Barth, o laboratório
recebeu doações para compra de equipamentos (R$ 181 mil), insumos e
reagentes (R$ 11 mil), provenientes de recursos de outros projetos Fapergs.
Contribuíram com essa iniciativa Afonso Barth, Úrsula Matte, Alexandre
Zavascki, Márcia Graudenz e Rubia Ruppenthal.
O LabCovid executa os testes sete dias por semana, liberando resultados em
menos de 24 horas. Em atividade desde março, já realizou mais de 10 mil
exames. Atua na área uma força-tarefa composta por 21 proﬁssionais dos
serviços de Diagnóstico Laboratorial, Pesquisa Experimental, Endocrinologia,
Genética Médica, Imunologia e Patologia e o Programa de Medicina
Personalizada.
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A ﬁm de proporcionar maior proteção aos proﬁssionais que

● A Engenharia Biomédica participa de projetos de desenvolvimento e

atuam na linha de frente, o professor Hugo Goulart de

inovação envolvendo protocolo de reutilização de máscaras N95, box com

Oliveira, coordenador do Nitt, desenvolveu um escudo facial

pressão negativa para procedimentos em pacientes com doenças infecciosas

de baixo custo, para utilização durante a pandemia. As

e desenvolvimento e/ou avaliação de protótipos de ventiladores.

máscaras são confeccionadas por alunos da Faculdade de
Medicina da UFRGS e distribuídas no HCPA, Grupo
Hospitalar Conceição e Samu.

98

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

● Em 29 de maio, o Clínicas recebeu autorização da

O HCPA iniciou a pesquisa graças à doação de

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para iniciar os

recursos pelo Instituto Cultural Floresta (clique

testes do tratamento contra o coronavírus a partir do

aqui para ler mais). O estudo é coordenado pelo

plasma de pacientes curados e começou o estudo em

chefe do Serviço de Hemoterapia, Leo Sekine, e

junho. Dois meses depois, mais de 30 pessoas já

seu desenvolvimento envolve proﬁssionais dos

haviam passado pelo processo de qualiﬁcação para

serviços de Hematologia Clínica e Transplante de

doarem o componente sanguíneo, com 20 doações

Medula Óssea, Infectologia, Medicina Intensiva e

recebidas. Na outra ponta, 15 pacientes estavam

Medicina Interna.

incluídos no estudo e quatro infectados pelo novo
coronavírus tinham sido beneﬁciados pela transfusão
de plasma convalescente.
Ao se fazer transfusão de sangue do paciente curado
para o doente, a expectativa é de que os anticorpos
produzidos por quem já contraiu o vírus ajudem os
pacientes graves a reagirem mais rapidamente à
covid-19.
Voltar para a página 111

Secretário
municipal da
Saúde de Porto
Alegre, Pablo
Stürmer,
cadastrou-se
como doador
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● Em setembro, o HCPA foi incluído como um dos centros mundiais participantes em
dois grandes estudos internacionais envolvendo vacinas contra a covid-19. Uma
ampla estrutura foi preparada para sediar os estudos.
O pré-cadastramento para manifestação de interesse de voluntários começou em 23
de setembro.
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● Em junho, o GPPG lançou a 40ª edição da Semana Cientíﬁca -

● Em junho, pesquisadores desenvolvem uma ferramenta que dá

este ano, em versão virtual, em novembro. O evento recebeu a

previsão de diagnóstico de covid-19. O estudo transversal

submissão de 1.357 temas livres, em avaliação até o ﬁnal de

analisou dados de 100 pacientes admitidos com suspeita da

setembro. Os pôsteres serão apresentados em plataforma

doença. Modelos preditivos de diagnóstico do vírus foram

virtual, com possibilidade de interação via comentários. Além

realizados com base em Radiologia, achados clínicos e

disso, os autores poderão divulgar seus trabalhos nas redes

laboratoriais. O escore pode ser usado para identiﬁcar pacientes

sociais. A ideia é gerar engajamento para os trabalhos, que

que devem ser selecionados para teste, reteste e admissão em

podem receber curtidas no próprio site. Os temas livres com

enfermarias de isolamento. Os resultados da pesquisa foram

maior número de curtidas concorrerão a uma premiação.

publicados no Brazilian Journal of Infectious Diseases, com

Uma comissão cientíﬁca vai escolher 120 trabalhos para

autoria do professor Renato Seligman e outros pesquisadores.

apresentação oral virtual e, de segunda a quinta-feira, o melhor
de cada dia. Na sexta, uma banca composta por jornalistas e
divulgadores elegerá, após apresentação oral dos quatro
ﬁnalistas, o melhor trabalho do evento, levando em conta a
capacidade de comunicação dos resultados para o público leigo.

● Pesquisas a ações dos programas de pós-graduação também
vêm contribuindo para a compreensão dos efeitos da pandemia
sobre a saúde mental e o bem-estar das pessoas e também para
a promoção da saúde mental dos proﬁssionais da saúde e da
sociedade. Clique aqui para ver mais informações
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Ensino: o conhecimento compartilhado
Por seu vínculo acadêmico com a UFRGS, o HCPA desenvolve uma
série de atividades de ensino. É campo de atividades práticas e

● Em 16 de março, a UFRGS suspendeu suas aulas, após reunião,

estágios para 17 cursos - o que totaliza o atendimento a mais de

realizada em um domingo, da Diretoria Executiva do HCPA com o

1,5 mil alunos por ano. Também apoia 22 programas de mestrado

então reitor Rui Carlos Oppermann. O HCPA fez o mesmo com

e doutorado e quatro cursos de especialização; desenvolve

todas as atividades de ensino sem relação direta com a

projetos de extensão; e recebe alunos em mobilidade acadêmica,

assistência.

do Brasil e de outros países.

● HCPA e UFRGS passaram a buscar soluções para que os alunos de

Além disso, o hospital possui programas próprios de ensino, como

graduação não se expusessem a riscos adicionais e, ao mesmo

os de Residência Médica e de Residência Multiproﬁssional em

tempo, não tivessem prejuízos em sua progressão acadêmica.

Saúde, dois mestrados proﬁssionalizantes e cursos de capacitação
e aperfeiçoamento.
Com a pandemia, a maior parte das atividades de ensino foi
suspensa, para reduzir a circulação de pessoas na instituição e a
exposição de estudantes e estagiários ao risco de contaminação

Clique aqui para assistir ao
vídeo em que é anunciada a
suspensão das atividades de
ensino

pelo novo coronavírus.
Voltar para o Sumário
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● Isso não implicou a ausência da área de ensino. Pelo contrário:

telemonitoramento de pacientes que internaram por causas

além de seguirem com atividades de formação e

respiratórias em 2019. O objetivo é reduzir as internações que

compartilhamento de conhecimentos, professores, acadêmicos,

podem ser evitadas e, assim, não ocupar leitos essenciais. Além

residentes das residências Médica e Multiproﬁssional são

disso, são realizadas teleorientações sobre covid-19 aos públicos

fundamentais na assistência, contribuindo em diferentes frentes.

mais vulneráveis. Os alunos de ﬁnal de curso têm oportunidade
de estágios em diversas unidades básicas de saúde, com os

● Por solicitação da Faculdade de Medicina, o hospital organizou
estágios para os alunos do internato em Epidemiologia Hospitalar
e Saúde Ocupacional. Em abril e maio, eles auxiliaram, entre
outras atividades, na investigação das relações temporais e
espaciais de casos de transmissão entre proﬁssionais de saúde.

● Iniciou-se em 15 de abril, no Laboratório de Informática da
Faculdade de Medicina (Famed) da UFRGS, o projeto de extensão
Telemedicina: Emergências em Saúde Pública, para

devidos cuidados.
O projeto é
coordenado pelo
Serviço de Atenção
Primária à Saúde do
HCPA, em conjunto
com o Serviço de
Pneumologia, Famed,
Telessaúde RS e Secretaria Municipal de Saúde.
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● Em 15 de abril, um tradicional evento realizado há décadas no HCPA
ganhou versão virtual e temática quase integralmente focada na
covid-19 até agosto. O Grand Round vem sendo realizado
semanalmente, com transmissão ao vivo pela internet. No primeiro
encontro, o tema foi “O papel da academia na pandemia da covid-19”,
com a participação do chefe do Serviço de Infectologia do Clínicas,
Eduardo Sprinz; reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro
Rodrigues Curi Hallal; reitora da Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre, Lúcia Campos Pellanda; e professor do
Departamento de Farmacologia da UFRGS, Rafael Selbach Scheffel.
Nas semanas seguintes, foram abordados assuntos como
atualizações no tratamento, vacinas, estratégias dos hospitais
terciários, ﬁsiopatologia da covid-19, saúde mental na pandemia,
desempenho da pesquisa e resultados da assistência no HCPA.
Clique aqui para assistir aos eventos
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● Em 27 de abril, o Grupo de Ensino (Gens) iniciou treinamento na

● Em 11 de maio, a experiência de Oxigenação por Membrana

atenção de via respiratória e de acesso venoso com os

Extracorpórea (Ecmo) em pacientes com covid-19 foi abordada

doutorandos. A atividade é feita com uso de simulação e

em webinar promovido pelo Programa de Ecmo. Os

acontece no bloco cirúrgico do Centro de Pesquisa Experimental,

apresentadores foram Marcelo Cypel, da Universidade de

já que as atividades do Laboratório de Simulação, instalado na

Toronto, e Filomena Galas, diretora do Programa de Ecmo do

Unidade Álvaro Alvim, foram suspensas devido à pandemia.

Hospital Sírio-Libanês.

● Em 13 de maio, o HCPA compartilhou suas experiências na área
de Física Médica em webinar promovido pela Red
Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina covid-19
y Protección Radiológica en Medicina. A física médica Rochelle
Lykawka participou dos debates sobre o papel dessa área no
enfrentamento da pandemia, principalmente nos diagnósticos
por imagem com uso de radiação ionizante ou procedimentos e
cirurgias guiadas por ﬂuoroscopia.
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.
● Em 14 de maio, o Serviço de Bioética promoveu o seminário

● Em 25 de maio, Encontro Virtual

virtual internacional Reﬂexões Éticas e Fundamentação das

promovido pela Comissão de

Decisões em Tempos de Pandemia da Covid-19, com a
participação do chefe do Serviço, José Roberto Goldim; Abel

Residência Médica (Coreme) debate a
residência médica e a pandemia.

García Abejas e Jorge Luiz Santos, da Universidade da Beira
Interior, de Portugal; Alberto Lecaros Urzua, da Universidad del
Dessarollo (Chile) e Universidad Ramón Llull (Espanha); e Márcia
Santana Fernandes, do HCPA e Universidade Feevale.
● Em 25 de junho, outro tradicional
● Em 20 de maio, foi realizado o VIII

evento, o Estudo Clínico - Processo

Fórum da Residência Médica,

de Enfermagem, estreou no

abordando as atividades durante a

formato virtual, com o tema

pandemia e sugestões de retomada.

“Transplante de medula óssea em
tempos de covid-19”.
Clique aqui para assistir
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● Em maio, residentes da Residência Multiproﬁssional em Atenção

● Em 6 de julho, o acolhimento aos acadêmicos do 9º semestre de

Primária à Saúde e de Medicina de Família e Comunidade da

Medicina, que transmite orientações institucionais aos alunos que

UBS Santa Cecília, vinculada ao HCPA, mobilizaram-se na ação

ingressam nos últimos dois anos de formação, foi feito pela primeira vez

Com Carinho, ‘Cestou’!. O propósito foi amenizar as diﬁculdades

em formato on-line. O roteiro de um paciente ﬁctício dentro da instituição

enfrentadas pelas comunidades do território atendido pela UBS,

serviu de ﬁo condutor para a atividade. Conforme era relatada a história

em função da pandemia da covid-19. Foram arrecadados

do paciente, proﬁssionais do HCPA apresentavam informações pertinentes

alimentos, roupas, brinquedos, livros e doações ﬁnanceiras

ao cotidiano hospitalar com base em casos reais. No turno da tarde, um a

(convertidas em cestas básicas e kits de higiene).

um, os acadêmicos retiraram seus novos crachás no hospital.
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DESTAQUE - Voluntariado: importante reforço por meio da integração ensino-assistência
A atuação voluntária de professores e estudantes foi essencial para
reforçar a luta contra a covid-19. Em 19 de junho, o Grupo de
Enfermagem realizou a primeira seleção entre os estudantes que se
cadastraram como voluntários. Foram chamados, inicialmente, cinco
estudantes de graduação em Enfermagem e um do curso Técnico de
Enfermagem. A partir de 26 de junho, eles passaram a atuar na
triagem de público nas recepções do hospital.
Na sequência, foi a vez de o Serviço de Fisioterapia selecionar
estudantes da área, que passaram a desenvolver atividades em
unidades de internação. Da mesma forma, acadêmicos de Psicologia
voluntários foram essenciais às inúmeras atividades de apoio à
saúde mental.

Outro destaque foi a atuação de professores e residentes fora de
seus serviços e especialidades originais, reforçando as equipes da
Emergência, SMO, enfermarias e CTI. Professores, inclusive,

No momento mais crítico de atendimento à covid-19, nos meses de

assumiram, no momento de maior demanda no CTI, a atividade de

julho e agosto, o hospital contava com cerca de 50 estudantes

comunicação com os familiares dos pacientes, possibilitando que

voluntários atuando na instituição, nessas três áreas.

os médicos intensivistas se focassem na assistência.
Voltar à página 78

108

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

Solidariedade e parcerias reforçam combate à crise
Em instituições públicas, os regramentos orçamentários e os

Registramos, a seguir, algumas imagens de recebimento de

ritos processuais exigidos tornaram ainda maior o desaﬁo de

doações - por meio delas, o HCPA agradece, sensibilizado, a

combater o coronavírus com qualidade, segurança e agilidade.

TODOS que colaboraram e seguem colaborando.

O enfrentamento à covid-19 exige união de esforços - e o HCPA

Após as fotograﬁas, publicamos a lista completa dos doadores até

vem contando com grande apoio da sociedade nessa batalha.

o momento.
Essas pessoas, empresas e instituições
ajudaram a salvar vidas e trouxeram mais

Desde março, diversas pessoas, empresas e

proteção aos proﬁssionais do HCPA que

entidades uniram-se à luta do HCPA contra a

dedicam seus esforços no combate ao

covid-19, doando álcool gel, máscaras e outros

coronavírus.

produtos. Em 17 de abril, o hospital lançou

Fica o agradecimento, também, às pessoas

formalmente uma campanha para buscar novos

que, anonimamente, têm contribuído com

doadores de recursos ﬁnanceiros, equipamentos,

doações em dinheiro. Todo valor

mobiliários, insumos, utensílios, EPIs e

depositado, não importa seu montante,

desenvolvimento de projetos especiais.

torna o HCPA mais forte nessa luta.

Voltar para o Sumário
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Neugebauer, The
Tube Cookies e Petit
Doces doaram
guloseimas que
foram distribuídas
às crianças da
Pediatria, no
domingo de Páscoa

Inaugurando a
parceria, as Lojas
Renner doaram um
lote de aventais e
máscaras. Em
outro momento,
ﬁzeram nova
doação, dessa vez
com o apoio da
Coca-Cola

L’Oréal fez
doação de
álcool gel e
outros
produtos
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O Instituto Cultural
Floresta doou
aparelho de
gasometria, usado
no CTI
Funcionários receberam
picolés da Nobrelli
Mais tarde, também
aportou recursos
fundamentais para
que o HCPA
desenvolva pesquisa
que estuda o
tratamento da
convid-19 com plasma
sanguíneo.
Clique aqui para saber
mais

Cristalcopo doou copos
descartáveis

Doação de
doces pela Bom
Princípio
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O aplicativo 99 doou vouchers de corridas para
a Prefeitura, que os repassou para a UBS
Ação coletiva da UFRGS,
Taurus, Peças Oliveira,
Making All, Still
Motosserras, União Gaúcha
em Defesa da Previdência
Social e Pública, Coletivo
Brothers in Arms,FEENG
Tribunal de Justiça e Forças
Armadas resultou na doação
de 1,1 mil protetores faciais

Fitesa doou 10 mil máscaras
cirúrgicas e 10 mil PFF2

A Associação
dos
Funcionários
(Ashclin) doou
100 máscaras
de tecido,
destinadas a
pacientes e
seus familiares 112

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

O coletivo Arquitetos
Voluntários doou duas salas de
descompressão, uma no térreo
do Bloco B, em abril, e outra no
7º pavimento do mesmo prédio,
em junho. Os espaços foram
planejados e executados para
proporcionar momentos de
descanso e relaxamento aos
proﬁssionais que atendem
pacientes com covid-19.
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Clique aqui
para assistir a vídeo
sobre a sala de
descompressão
do 7º andar
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Voltar à página 62
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Outro projeto doado pelo coletivo Arquitetos
Voluntários possibilitou a criação de um ambiente
especial na nova Emergência Pediátrica, inaugurada
em agosto, no Bloco B. A decoração com motivos
lúdicos deixou o ambiente muito mais acolhedor para
os pequenos pacientes.

114
Voltar à página 41
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Doação de
água
mineral
feita pela
Coca-Cola

Rumo doou álcool líquido e materiais de limpeza e empilhadeiras
Toffanello colaboraram no transporte

Aché
doou
álcool
gel
Câmeras para
telemedicina
doadas pela
Assespro e
InternetSul
Doação
de cestas
orgânicas
pela Comissão
da Produção
Orgânica do RS

115

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

A confecção de
crachás
especiais
contou com a
parceria da
Century, MI24,
Redegraf’s e
Graﬁset
Equipamento de ventilação doado pela Tramontina
O HCPA produziu peças de agradecimento para envio a cada doador

O HCPA também conta com a
importante parceria da Fundação
Médica do RS, por meio de várias
iniciativas para estimular as ações
do Clínicas e da UFRGS - entre elas,
uma campanha de captação de
recursos destinados a minimizar os
efeitos sociais e econômicos da
pandemia. Destacam-se o apoio à
confecção de escudos faciais e a
assistência a funcionários e
pacientes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica
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Projeto
Vibrando na
Frequência
do Bem
colaborou
com
máscaras
cirúrgicas

Frutas
Tonet
doou
peras

Aplicativo de triagem de pacientes com
covid-19 foi doado pela uMOV.me Tecnologia

La Casa Cake doou salgadinhos
Do grupo Brinox. hospital recebeu utensílios de cozinha

Café do Mercado e Termolar doaram
térmicas e insumos para café

Pierre Fabre contribuiu
com álcool gel

117

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

Conselho
Regional de
Enfermagem
doou mais de
4 mil
máscaras N95
para
proteção dos
proﬁssionais

Dimed doou tablets e celulares para comunicação
dos pacientes do CTI com familiares

Sapatinhos de lã doados por
Eloíza Helena Homem Farias

Tecnopuc Crialab foi parceira com projeto
Paredes Afetivas

JBS doou
aventais,
máscaras
cirúrgicas e
N95,
propés,
protetores
faciais e
toucas

Indústrias Ypê e UCS doaram álcool gel
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ANS
Impressões
Gráﬁcas fez
doação de
protetores
faciais
Invictus

Funcionários receberam
lanches do Cachorro do Bigode

Frost Frio doou caixa acrílica
especial para anestesia

Da Ortho
Pauher,
HCPA
recebeu
protetor
ortopédico
para
cabeça

Charlie Brownie colaborou doando doces

Suntech
Supplies
Produtos
Óticos e
ZVC Barra
Sul
doaram
óculos de
proteção

Incoterm doou três
termômetros clínicos
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Daniela Linhares Rodrigues da Silva
e Alba Terezinha Fagundes Dias
doaram máscaras infantis

Kaiut Yoga e
Luciana Costa
proporcionam
aulas on-line de
yoga gratuitas

Em ação especial no Dia dos Pais, Fruki
doou refrigerantes e sobremesas

Máscaras
foram doadas
por
Vanderlea
Maria Maciel
da Silva

Safeweb
contribuiu
com
pedestais
para
separação
de ﬁlas
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Garcia, Claudio Strussmman, Kelen
Tomazelli, Victoria Rizzo e Flávia Bastiani

DOADORES
★ Aché Laboratórios Farmacêuticos
★ Alba Terezinha Fagundes Dias
★ Alberto Henrique Schneider
★ Aliança Todos pela Saúde
★ ALLM (aplicativo Join)
★ Angela J. Reichelt
★ ANS Impressões Gráﬁcas - Invictus
★ Aplicativo 99
★ Ashclin
★ Assespro e InternetSul
★ Baduchi Indústria e Comércio de
Vestuário

★ Bebidas Fruki
★ Bom Princípio Alimentos
★ BMR Medical
★ Brizza Forneria
★ Cacau Show Petrópolis
★ Café do Mercado
★ Caroline Silva Uezu
★ Celltrion Healthcare Brasil
★ Centhury Soluções Gráﬁcas
★ Charlie Brownie
★ Chocolates Neugebauer
★ Claro
★ Clínica Seligman
★ Coletivo Arquitetos Voluntários:
Daniela Giffoni, Karen Feldman, Bianca
Russo, Erika Listo, Marcelo Minuscoli,
Felipe Helfer, Mádia Borges, Cynthia

Apoiadores do projeto 1: Decormais, Gobbi
Novelle, EXS, Multiservice, Manjabosco
Decor, Ades Construções, Galeria Gravura,
Marcelo Hubner, Altaris, SM Concept, Clcik
Deora, Dellano, Léa Japur, Tradesign,
Ortobom, Lisiane Scardoelli, Sano
Hospitalar, Cadesul, Grupo Costura do
Bem, Galart Moldura, SC Vidros, Bela Vista
Molduras, Saccaro, BBS Brasil e Spazio Del
Bagno
Apoiadores do projeto 2: Móveis Lider,
Estofaria Carlos, Galeria Gravura, Ana
Alcover, Tradesign, Idea Design, Leffa
Estofados, Manjabosco, Mezas, Novellara,
Ortobom, Impacto Signs, Adamig
Assessoria em Mobiliário Corporativo,
Laboratório da Luz, Casa Bordini, Julio
Ramos Collares, Bella Decor House, Sara
Ropke, Camila Civardi, Martha Arado e
Juliana Mello
Apoiadores do projeto 3: Cavaletti Cadeiras
Proﬁssionais,Tradesign Ofﬁce, Duratex
Pisos e Painéis, GMDA Distribuidor
Duratex, Armazém 5 Fábrica de Móveis,

Suvinil, Impacto Signs, Pino
Comunicação Visual, PH Visual,
Dellanno, Galeria Gravura, Interiore
Marcenaria, BG Arquitetura, Vanessa
Borrochedes, Alessandra Sehn, Larrisa
Scaravaglione, Rosamaria Feltrin,
Claudia Avancini Trois, Alma Gorda Alessandra Lago.
★ Comissão da Produção Orgânica do
RS
★ Confeitaria Dedos de Mel
★ Conselho Regional de Enfermagem
do RS (Coren/RS)
★ Cristalcopo Descartáveis
★ Daniela Linhares Rodrigues da Silva
★ Delfar
★ Doceria Brig Store
Domino's Pizza
★ Eloiza Helena Homem Farias
★ Essity
★ Empilhadeiras Toffanelo
★ Fabesul
★ Fabiane Teresinha Juliano
★ Fabiani Rittes
★ Fecomércio Sesc/Senac
★ Fitesa
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★ Francisco Brasil
★ Frost Refrigeração
★ Frutas Tonet
★ Fundação Médica
★ Graﬁset
★ Grendene
★ Grupo Bettanin - InBetta
★ Grupo Brinox
★ Grupo Dimed
★ Grupo de voluntárias confecção e doação de máscaras:
Lisiane Baldino Costa, Márcia Tarta
Sielichow, Fabiana Salzano, Junara
Branth, Claudia Schwerz, Scheila de
Mattos, Adriana do Amaral Gil,
Tisiane de Siqueira, Iedda Lori
Bordin, Evanise Schuts de Matos,
Adriana Seferim de Oliveira Frank,
Ana Paula Vaz, Rosangela Martins
Ferreira, Gloria Márcia Sastre Seadi,
Marlene Sartori, Nathália Boelter
Raphaelli, Ana Luiza Werner Sartori,
Daniela Linhares Rodrigues da Silva,
Alba Terezinha da Silva Fagundes
Dias e Vanderlea Maria Maciel da
Silva
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★ Henrique Brasil, Carolina Brasil e
Francisco Brasil
★ Incoterm
★ Indústrias Ypê e UCS
★ InNova
★ Instituto Cultural Floresta
★ Instituto Federal do Rio Grande do
Sul
★ Instituto Noveletto
★ Instituto Renner
★ Isdin
★ Invictus Impressões Gráﬁcas
★ JBS
★ Kaiut Yoga e Luciana Costa
★ Lanchonete - Cachorro do Bigode
★ La Casa Cake
★ L’Oréal Brasil
★ Luciana Oliveira Cadury
★ Luís Antônio Ferreira de Jorge
★ Maria da Silva Raphaelli
★ MI24
★ Módulos – Comfeel
★ Nobrelli Sorvetes
★ Ortho Pauher
★ Petit Doces

★ Pharmaprov
★ Pierre Fabre do Brasil
★ Projeto Vibrando na Frequência do Bem
★ Rafaela Barboza
★ Redegraf's
★ Renato Bakos
★ Renner, Coca-Cola FEMSA, Fitesa e
Braskem
★ RS Hospitalar
★ Rumo
★ Sandra Elisabete Silva
★ Safeweb Segurança da Informação
★ Sérgio Gomes
★ Sociedade Brasileira de Dermatologia
★ Suntech Supplies Produtos Óticos
★ Termolab Central Analítica Laboratórios
★ Termolar
★ The Tube Cookies
★ Tramontina
★ uMOV.me Tecnologia
★ Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Taurus, Peças Oliveira, Making All, Still
Motosserras, União Gaúcha em Defesa da
Previdência Social e Pública, Coletivo
Brothers in Arms, FEENG Tribunal de
Justiça e Forças Armadas

★ Vanderlea Maria Maciel da Silva
★ Vilmar Campos Moura
★ ZVC Barra Sul
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DESTAQUE - A solidariedade na veia
Durante a pandemia, um problema frequente é a redução nos

Brigada Militar, Polícia Civil, Superintendência de Serviços

estoques do Banco de Sangue, já que há menos pessoas

Penitenciários (Susepe) e Empresa Pública de Transporte e

circulando e os critérios para doação são mais rigorosos. A

Circulação (EPTC) enviaram diversos grupos para colaborar.

demanda, porém, permanece alta, uma vez que seguem

Enquanto a média diária de doações estava em 38, na data da

acontecendo cirurgias e transplantes e procedimentos complexos

chamada 91 pessoas doaram e 218 ﬁzeram agendamento para os

como o de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea),

três dias seguintes.

amplamente usado em pacientes graves de covid-19, exigem
grande volume de sangue para transfusão.
No ﬁnal de agosto, a situação chegou ao patamar mais crítico,
com os estoques quase zerados. O HCPA, então, realizou um
apelo para a comunidade interna e também para a sociedade, por
meio da mídia. Formou-se uma grande corrente do bem, de gente
que tem a solidariedade na veia.
Dentro do hospital, foi grande a mobilização. Externamente,
cidadãos e instituições também se organizaram para doar.
Voltar à página 28
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ENTREGAS PARA A SOCIEDADE

OS NÚMEROS DO COMBATE À COVID-19 NO HCPA
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Assistência
Atendimento a pacientes e seus desfechos - Dados acumulados - 16 de março a 15 de setembro

Voltar para o Sumário

125

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

Assistência
Emergência

Centro de Terapia Intensiva (CTI)

● De 30 de março a 15 de setembro: 2.835 atendimentos a
pacientes com suspeita de covid-19

● De 20 de março a 15 de setembro: 829 pacientes admitidos
(586 casos / 243 suspeitos)
● Em 16 de setembro: 101 leitos com 91,1% + 4 de emergência

Unidades de internação
● De 20 de março a 15 de setembro: 1.688 pacientes
admitidos (847 casos / 841 suspeitos)

Resultados assistenciais mais detalhados foram apresentados
no Grand Round de 26 de agosto. Para assistir, clique aqui
Voltar para o Sumário
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Casos na comunidade interna
Monitoramento de funcionários - Dados acumulados de 16 de março a 15 de setembro

Voltar para o Sumário

127

NOVE MESES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

● RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UNIVERSITÁRIO

Infraestrutura
● De 2 de abril a 4 de agosto, entrega de 105 leitos de CTI

Investimentos e despesas
Origem e aplicação dos recursos (até 31 de agosto)

dedicados à covid-19 no Bloco B (101 no CTI + 4 de
Recursos
repassados
pelo MEC

emergência)

Recursos humanos
● Autorização, pelo Governo Federal, em 31 de março, de 775
vagas para contratação de proﬁssionais temporários para
a Operação Covid

Equipamentos
Insumos
Depósito
ﬁnanceiro

Doações

R$ 32.274.855,50

R$ 2.538.508,29

R$ 16.600.000,00

R$ 951.140,72

-

R$ 52.033,86

● Contratação, até 8 de setembro, de 750 proﬁssionais
Despesas com EPIs dedicados à prevenção da covid-19
● Março a agosto de 2020: consumo 1.144% superior ao do
mesmo período de 2019, o que equivale a uma diferença
ﬁnanceira de R$ 4.350.917,16
Voltar para o Sumário
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Produção cientíﬁca
● 131 projetos sobre covid-19 submetidos ao GPPG até 16 de setembro
Tipos de projetos

1 Coleta de dados: comunidade externa
2 Coleta de dados: coortes pré-existentes
3 Ensaios clínicos/intervenção terapêutica
4 Coleta de dados/materiais biológicos de pacientes
5 Coleta de dados/materiais biológicos de funcionários
6 Avaliação de consequências da pandemia
7 Projetos experimentais

Voltar para o Sumário

Situação dos projetos

Origem dos projetos
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Financiamento dos projetos

Consultorias de bioética clínica 2019-2020

O signiﬁcativo aumento nas consultorias institucionais demonstra a
preocupação do HCPA em considerar os aspectos bioéticos associados
às medidas adotadas no combate à covid-19
Voltar para o Sumário
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O INÍCIO DA RETOMADA

APRENDIZADOS E PRÓXIMOS DESAFIOS
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Encerramos aqui o relato parcial de um episódio que segue em

Como é possível observar neste relato, o enfrentamento da pandemia

curso e ainda impõe grandes desaﬁos. O fechamento desta

implicou inúmeras mudanças nos processos e organização do HCPA.

publicação ocorre no dia 16 de setembro, momento em que

Serviços assistenciais não urgentes foram temporariamente

prevalece uma tendência de estabilização nos leitos de CTI, mas em

suspensos ou reduzidos; diversos proﬁssionais foram realocados,

patamares elevados. Continuamos acompanhando atentamente os

outros passaram a trabalhar remotamente. Com isso, nos últimos

dados epidemiológicos e as taxas de ocupação, que ainda não são

meses criou-se uma demanda reprimida de cirurgias, consultas,

tranquilizadores. A crescente retomada do comércio e serviços,

exames e procedimentos - que, pouco a pouco, precisa ser resgatada.

embora necessária para a recuperação da economia,

Ressaltamos, porém, que o caminho de retomada é diferente do de

eventualmente pode trazer novo pico de casos a médio prazo. Para

contingenciamento que trilhamos até aqui: não se pretende, de

que isso não aconteça, tal retomada não pode ser confundida com

imediato, retornar a níveis anteriores de contingência. Enquanto

o retorno à normalidade absoluta - a sociedade não deve relaxar,

persistir a elevada ocupação do CTI covid, segue em vigência o nível 4

em nenhum grau, as medidas básicas de proteção. Da mesma

do PCCo. Vamos retomando gradual e cautelosamente as atividades,

forma, no hospital seguimos vigilantes e atentos ao rígido

sempre observando os cenários interno e externo e as possíveis

cumprimento dos protocolos e planos estabelecidos, uso de EPIs,

consequências de qualquer medida adotada. Tudo isso em sintonia

higiene frequente de mãos e distanciamento entre as pessoas.

com os gestores municipal e estadual da saúde e na dependência,
também, da disponibilidade de recursos ﬁnanceiros e humanos.

Voltar para o Sumário
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Baseados nessas premissas, no ﬁnal de agosto, com a queda na

realizamos a última reunião neste formato. Desde então, uma equipe

ocupação de leitos de enfermarias covid, os 18 leitos do 9º Sul que

bem mais enxuta coordena o processo, proporcionando que os

haviam sido dedicados a esta demanda foram redirecionados para

demais dediquem-se à reorganização de áreas e equipes,

atendimento clínico e cirúrgico geral. Sua disponibilidade permitiu

preparação do retorno dos funcionários que se encontram em

maior segurança para a abertura parcial de algumas agendas

trabalho remoto e retomada dos projetos institucionais estratégicos.

ambulatoriais, atendendo a pedido do Gestor Municipal.

O trabalho do HCPA, focado na excelência ao longo dos seus quase

Por outro lado, estamos começando a reorganizar equipes e

50 anos, segue agora enriquecido com o aprendizado adquirido nos

processos de trabalho. Desde março, o grupo que liderou o

últimos meses. Nesse período, reforçamos nossa convicção de que é

enfrentamento da covid-19 vinha se reunindo todos os dias,

preciso quebrar paradigmas, reinventar soluções, superar barreiras e

inclusive sábados e feriados, para conferir a situação do CTI,

limites. Trabalhar em equipe e atuar coletivamente, apoiando uns

Emergência, enfermarias, suprimentos, SMO, cenário e demandas

aos outros e cuidando uns dos outros. E acreditar nas parcerias e na

externas, deﬁnindo as estratégias e ações necessárias. O grupo

solidariedade como o melhor caminho para ofertar respostas

começou com 12 pessoas e, à medida que a situação se tornava mais

efetivas às demandas da sociedade.

complexa, foi agregando novos colaboradores - chegando, nos
momentos mais críticos, a cerca de 40 pessoas. Agora, frente ao novo
cenário e às novas necessidades, em 11 de setembro

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre
a retomada gradual dos serviços
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Acervo para consulta
Boletins informativos

Vídeos informativos

Vídeos sobre saúde mental

Edição 1

Edição 1 (14/3)

Vídeo 1

Edição 2

Edição 2 (15/3)

Vídeo 2

Edição 3

Edição 3 (16/3)

Vídeo 3

Edição 4

Edição 4 (17/3)

Vídeo 4

Edição 5

Edição 5 (18/3)

Vídeo 5

Edição 6

Edição 6 (18/3)

Vídeo 6

Edição 7

Edição 7 (19/3)

Vídeo 7

Edição 8

Edição 8 (20/3)

Vídeo 8

Edição 9

Edição 9 (25/3)

Vídeo 9

Edição 10

Edição 10 (27/3)

Vídeo 10

Edição 11

Edição 11 (1º/4)

Vídeo 11

Edição 12

Edição 12 (1º/4)

Vídeo 12

Edição 13

Edição 13 (8/4)

Vídeo 13
Vídeo 14

Edição 14
Edição 15
Edição Especial Perguntas Frequentes

Acesso ao hotsite Coronavírus

Posse da Diretoria Executiva

Edição Especial Áreas Cirúrgicas
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Encontro Virtual com a Diretoria
Coronavírus (6/4)
Uso de EPIs (17/4)
Segurança Ocupacional e Covid-19 (24/4)
Suporte à Saúde Mental das Equipes de Trabalho em Tempos
de Pandemia (30/4)
Epidemiologia do Coronavírus: transformando desaﬁos em
oportunidades (15/5)
Reinvenção dos Processos da CGP em Tempos de Covid-19
(22/5)
Comportamento e Convivência no Hospital em Tempos de
Covid-19 (29/5)
Teleatendimento e as Ferramentas de Apoio à Atenção Primária
à Saúde Durante a Pandemia (5/6)
Práticas de Saúde Física e Mental em Época de Pandemia (15/6)
Política de Testagem do Coronavírus - Funcionários (10/7)
Política de Testagem do Coronavírus - Pacientes (17/7)
Estudo Clínico Virtual
Transplante de Medula Óssea em Tempos de Covid-19 (25/6)
Expectativas Irreais em Paciente com Autopercepção
Prejudicada: estratégias para o cuidado (30/7)

Grand Round virtual
Covid-19 - O papel da academia na pandemia (15/4)
Atualizações no Tratamento da Covid-19 (22/4)
Covid-19 - Strategy for Tertiary Hospitals: a learning experience from the Toronto
General Hospital - Toronto, Canadá (29/4)
Fisiopatologia da Covid-19 (6/5)
Saúde Mental na Covid-19 (13/5)
Covid-19 - Intensive Care Challenges and the Post-Intensive Care Syndrome (20/5)
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Campanhas de comunicação
● Campanha integrada entre hospitais para
valorização dos proﬁssionais de saúde
Card redes sociais
Cartaz
Slider para site

Fase 2

● Campanha motivacional
Fase 1
Cartaz - Totem
Cartazes com desenhos de crianças
E-mail 1
E-mail 2
Proteção de tela 1
Proteção de tela 2
Proteção de tela 3
Proteção de tela 4
Proteção de tela 5

● Campanha Psiquiatria Positiva

Card redes sociais

Peça 1

E-mail interno

Peça 2

Proteção de tela 1

Peça 3

Proteção de tela 2

Peça 4

Proteção de tela 3

Peça 5

Proteção de tela 4

Peça 6

Proteção de tela 5

Peça 7
Peça 8

● Campanha de bom uso do refeitório
Peças de comunicação
● Campanha sobre comportamento em
áreas comuns
Elevador covid
Elevadores
Refeitório
Salas de lanche

Peça 9
Boletins de pesquisa
Edição 1
Edição 2
Edição 3
Edição 4
Edição extra
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