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Em outubro, encerramos a publicação do Boletim Covid-19 (conforme divulgado na última 
edição) e, hoje, lançamos este Informativo com pautas variadas e periodicidade mensal. O objetivo 
é dar voz às ações e projetos mostrando que o Risoleta continua com as demandas impostas pelo 
novo coronavírus, mas vai muito além como Hospital Geral. Temos diversas iniciativas vigentes que 
merecem ser compartilhadas e queremos valorizar mais nossos trabalhadores e usuários. Este 
Boletim é, então, espaço para toda a pluralidade existente em nossa Instituição.

Teremos seções �xas como: 

O que você deseja ver por aqui? Tem sugestões?
Envie por e-mail (ascom@hrtn.fundep.ufmg.br) ou pelo WhatsApp (99853-7140).

Vamos juntos fazer deste um
canal de comunicação

da equipe Risoleta!

Covid-19

Lean nas Emergências Fala, usuário!

E ainda a possibilidade de abordar assuntos variados sem uma seção especí�ca, de forma �exível. 

Fala, trabalhador!

Gestão à Vista

>
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Covid-19

Você se lembra de tudo o que fizemos para
o enfrentamento ao novo coronavírus?

De março a novembro, o Risoleta se transformou em função da pandemia da Covid-19. Foi desa�ador para todas as 
equipes e também um período de intensos aprendizados. Adequações de processos, �uxos e rotinas foram feitas, 
primando pela saúde e segurança de pacientes e pro�ssionais. 

Apresentamos, separadamente, as várias ações e, diante da intensidade desses meses, perdemos a dimensão global 
de tudo o que foi realizado. Divulgamos, a seguir, um arquivo consolidado, na tentativa de resgatar as principais 
medidas de enfrentamento à Covid-19 do Hospital. Ele foi construído a partir das publicações institucionais e dos 
documentos na rede (Q:\COVID-19).

Exemplos de ações contidas:

Con�ra! Ao ler esse material você terá uma melhor 
dimensão de tudo o que foi feito coletivamente por 
aqui. Caso sinta falta de alguma medida importante, 
envie para ascom@hrtn.fundep.ufmg.br que 
atualizaremos o arquivo.

Pesquisas sobre a presença 
do novo coronavírus (ar e 
superfície) e a saúde dos 
pro�ssionais (inquérito 

sorológico);

Divulgações e
documentos

importantes para guiar 
as equipes;

Adequações físicas e 
aquisições;

Mudanças para 
diminuir a circulação 

de pessoas
internamente;

Medidas para manter 
um atendimento de 

qualidade e
humanizado aos 

usuários;

Ações relacionadas 
ao uso dos

Equipamentos de 
Proteção Individual 

(EPIs).

Campanhas temáticas 
com ênfase no 
momento de 

pandemia;

Ações destinadas ao 
bem-estar físico e 

mental dos 
trabalhadores;
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MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO
À COVID-19 NO RISOLETA

http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/images//medidas1120.pdf

E muito mais!

http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/images//medidas1120.pdf
http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/images//medidas1120.pdf


Em fevereiro, nosso Hospital iniciou a participação no projeto Lean nas Emergências. Naquela época não poderíamos 
imaginar tamanha transformação que essa iniciativa provocaria em nossos processos, com resultados com grande 
impacto na rotina das equipes e benefícios para trabalhadores e usuários. 

Lean vem mudando a realidade do Risoleta

Lean nas Emergências

“Esse projeto visa à melhoria das nossas práticas e redução da superlotação por meio da 
diminuição dos tempos de espera dos atendimentos, do desperdício e, ainda, agregando valor 
para os pacientes. Esse projeto está focado tanto no Pronto-Socorro quanto na Maternidade e 
trará benefícios globais para o Hospital. Já percebemos a sua importância com a 
sistematização de informações, a re�exão sobre as oportunidades de melhoria e o uso de 
metodologias com resultados rápidos. Sistematizar, revisar e medir é relevante demais e todos 
precisam estar comprometidos com os resultados, que são coletivos”, a�rma a diretora técnico 
assistencial Mônica Costa.

Um dos principais aprendizados do Lean é a importância do padrão e do acompanhamento 
constante dos processos. “Em nossa vivência nos hospitais, percebemos que é muito comum 
ter variação de acordo com o dia da semana: nos feriados, sábados e domingos a realidade é 
diferente dos demais dias, por exemplo. Precisamos ter padrão e medir os processos e o desem-
penho, as ferramentas do Lean ajudam nisso. Ainda, alerto sobre a importância de otimizar 
recursos, como tempo e dinheiro, cada vez mais escassos. Precisamos otimizar tudo o que 
temos! Não é uma cultura da área de saúde, mas precisamos nos adequar e buscar a e�ciência”, 
ressalta Welfane Cordeiro, coordenador médico do Lean. 

Em outubro (26/10), Welfane e demais consultores do 
Hospital Sírio Libanês estiveram no Risoleta em uma 
reunião com coordenadores médicos e representantes do 
corpo clínico do Hospital. Na ocasião foi enfatizado, entre 
outros temas, o giro de leito – cuja e�ciência se traduz 
em redução de custo, aumento de receita, combate à 
superlotação e elevação da satisfação dos pacientes.

Avanços na prática

Entre os avanços destacam-se os 5S, o Huddle, a 
implantação da Sala de Alta e a gestão de leitos. 
Con�ra registros em um vídeo especial aqui.

https://bit.ly/LeanRisoleta

Relembre sobre o Lean

O Risoleta é um dos 40 participantes do 4º ciclo do Lean nas Emergências, projeto do Ministério da Saúde implementa-
do pelo Sírio Libanês para reduzir a superlotação nas urgências/emergências de hospitais públicos e �lantrópicos.

O projeto tem 6 meses de acompanhamento presencial mais um ano remoto – com duração até dezembro/2021. Os 
indicadores de desempenho assistenciais estão sendo acompanhados ininterruptamente. Em março, por conta da 
pandemia, as visitas quinzenais dos consultores do Sírio Libanês foram interrompidas, com retorno em setembro.

Em um próximo Boletim Informativo daremos continuidade ao tema. Acompanhe!
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https://www.youtube.com/watch?v=FOOJvXtrxLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FOOJvXtrxLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FOOJvXtrxLE&feature=youtu.be


Texto de Edna Leite, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 

Minhas memórias e imaginação...
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Ele era mestre nessa façanha, tamanha sua memória e vivência pelo interior de Minas 
como viajante. Era um artesão e barranqueiro, nascido e criado na beira do São Francisco, 
no tempo em que o velho Chico era vivo. A minha mãe, também artesã, era o exemplo da 
mulher à frente do seu tempo.

Juntaria a esses causos as minhas memórias de vivência médica, de mulher, mãe, �lha, 
irmã, amiga, cidadã e outros tantos papéis que desempenhei e desempenho ainda. 
Tentando ser de uma forma leve, alegre, de coração limpo, só isso valeria a minha breve 
vida de escritora de causos. Aprendi que sorrir e ser gentil reduz as rugas. Não imaginava 
que as pessoas se esqueceriam disso. Muito menos poderia imaginar que neste primeiro 
Conecta Risoleta teria o privilégio de inaugurar esta seção. Muita alegria e emoção. Nem 
acreditei quando vi o convite. “Não é possível, vou realizar o início de mais um sonho que 
nunca imaginei desistir”, pensei.

Fiquei pensando sobre o que poderia escrever. Imaginei vários títulos, assuntos, se falava da pandemia de SARS-CoV-2 
ou bactéria resistente e não sei mais o que. Imaginava, imaginava e imaginava...não saía nada.

Pensei sobre viagens, �car com meus netos, minhas plantas, varrer o passeio e “escutar meus discos e livros”, como diz 
Rodrix em sua canção. Tudo, menos viver uma pandemia desta magnitude. Nem a era da comunicação digital e os bons 
exemplos serviram para que as pessoas se conscientizassem e repensassem seus credos, atitudes, deixassem a causa 
própria e fossem mais autênticas e sensíveis, pois a nuvem do medo continua pairando sobre nossas cabeças.

Imaginava que veria uma grande parte de todas as comunidades, incluindo a do Risoleta, mostrando a sua alma de 
diversas maneiras.

Os trabalhadores do Hospital têm enfrentado situações adversas: o calor provocado pelos EPIs, di�culdades na 
implementação das medidas de controle e tratamento, sobrecarga de trabalho. E também desa�os vividos por quem 
não trabalha com saúde: di�culdades �nanceiras, desgastes nas relações interpessoais, medo de adoecer, de levar o 
vírus para casa. Mesmo diante disso, nossa equipe não deixou de contribuir, com amor, na assistência ao próximo 
fragilizado pela doença (Covid-19) – ainda bem desconhecida pela ciência.

Para muita gente, nunca existiu a pandemia e nem tantas vidas perdidas para o novo coronavírus. Inspirada pelo ator 
Selton Melo, em O Auto da Compadecida, de Ariano Suassana, imagino que se perguntássemos para Chicó “Como foi 
isso?”, ele responderia “Não sei, só sei que foi assim”. 

Rememorando as coisas que vivi e ainda vivo, não consigo imaginar como vai ser o amanhã. Um amanhã em pandemia, 
um novo normal com o vírus. Esperando o que Jesus prometeu, e Ele prometeu coisa melhor.

E assim continuo a recordar, a reinventar e a imaginar...

Sempre brincava que seria escritora um dia, talvez por poucos momentos, ou que escreveria os “causos” contados pelo 
meu pai e histórias da minha mãe.

Fala, trabalhador!

Esse espaço é para você publicar um texto, música, receita, etc. Algo que você queira
compartilhar com os colegas do Risoleta. A cada nova edição teremos a colaboração de um 

trabalhador. Envia a sua para : ascom@hrtn.fundep.ufmg.br.
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Todos os dias, nossas equipes se dedicam para melhor atender os usuários do Risoleta. Ser referência para mais de 1,1 
milhão de pessoas da Região Norte de BH e municípios do entorno, em um Hospital porta aberta, é um desa�o e tanto. 
Por isso, o reconhecimento de pacientes e familiares à equipe é muito valioso.

Nesta seção vamos divulgar mensagens de usuários reportadas pela Ouvidoria, pelos canais de comunicação (site e 
Google Negócios, por exemplo) ou diretamente por trabalhadores. É uma forma de agradecer a quem tanto se dedica 
para fazer a diferença na vida de quem precisa de nós!

“Desde minha entrada no dia 25/10, às 19h27, não me faltou nada e, com todo o 
respeito da palavra: VOCÊS FORMAM UMA EQUIPE F...! Muito obrigada mesmo, pela 
acolhida e pela dedicação fora de série. E um agradecimento muito especial ao Dr. 
Felipe, que segurou todas as pontas comigo quando cheguei; à técnica Denise, que 
se mostrou incrível pro�ssionalmente e como pessoa; à técnica Alessandra, por 
sempre me motivar a continuar �rme; e às técnicas Ariadna, Kelly, Marina, Karen, 
Angela, Etânia e Natalia! Vocês vão longe. Obrigada por cuidarem de mim. 

Também à equipe do Raio-X, em especial a turma da Ariel (lembro por causa do 
cabelo vermelho), que me deram um show de bom humor para esquecer da dor. Ao 
dr. Marcelo que sumiu do dia para a noite (brincadeira, pois sei que virou o mês e ele 
foi para outro setor!), obrigada pelo carinho. À enfermeira Júnia, do CTI 1 e equipe – 
muito obrigada pelos 50ml de água mais refrescantes da minha vida.

Técnica Poly, muito obrigada por balançar minha maca para eu voltar a respirar e 
subir minha saturação. À Desiréé, assistente social, nem sei o quanto lhe agradecer. 
Às psicólogas Aline e Christiane, agradeço por simplesmente me ouvir. E à enfermei-
ra Vanessa, que pena ter estado em seu plantão apenas no �nal. Muito obrigada por 
tudo, tudo e tudo!

Ainda, agradeço à equipe da Copa e da Cozinha, por sempre me ajudarem a matar a 
fome. Especialmente à pessoa que desenha um coração na tampa das marmitas. 
Você é muito especial, sabia? Você aquece o coração de todos nós com um gesto tão 
simples e que muda a vida de muitos que estão no leito do Hospital. 

E não vou deixar de fora as meninas do alto-falante, por me fazerem companhia nas 
diversas noites de insônia. 

Gratidão de�ne! Vocês ajudam a levar muito mais que saúde para nós, pacientes, 
vocês nos trazem amor e esperança. E claro, peço desculpas a todos os ouvintes por 
todos os gritos. Mas gente, dói realmente demaisssss.”

#SomosRisoleta

Fala, usuário!

Hoje, compartilhamos o depoimento da paciente Analine de Oliveira Valério:



Perfil Indicadores Descrição

Indicadores Assistenciais e de 
Apoio Diagnóstico

Taxa de Ocupação Geral Mensura o grau de utilização do total de leitos operacionais.

Média de Permanência Geral
Mensura o tempo médio, em dias, de permanência dos pacientes
admitidos.

Taxa de Mortalidade Geral
Mensura os óbitos que ocorreram no Hospital após as primeiras 24
horas de internação em relação ao total de saídas em um
determinado período de tempo.

Taxa de Ocupação por Linha de Cuidado
Mensura o perfil de utilização e gestão do leito das unidades de
internação por Linha de Cuidado.

Número de ativações do Plano de Capacidade 
Plena (PCP)

Representa a quantidade de dias em que foi ativado o nível 3 do
Plano de Capacidade Plena.

Média de Permanência por Linha de Cuidado
Mensura o tempo médio, em dias, de permanência dos pacientes
hospitalizados nas unidades de internação por Linha de Cuidado.

Número de Cirurgias Realizadas 
Representa o número total de cirurgias realizadas por porte e por
especialidade conforme critério de programada ou urgência.

Taxa de Cancelamento de Cirurgias
Representa o número de cirurgias programadas que foram
canceladas e as principais causas para esse cancelamento que não
dependeram do paciente.

Número de Atendimentos de Urgência
Representa o número total de atendimentos realizados em urgência
no Pronto-Socorro e na Maternidade.

Número Total de Partos Realizados 
Representa o total de partos, especificando o número de partos
normais e o número de partos cesáreos realizados.

Taxa de Cesárea
Proporção do número de cesarianas em relação ao total de partos
realizados.

Número de Consultas Ambulatoriais Representa o número de consultas ambulatoriais realizadas.

Número de Internações no CTI e nas enfermarias
Representa o número de internações no CTI e nas enfermarias
originadas no Pronto Socorro e na Maternidade.

Número de exames realizados - Apoio 
Diagnóstico de Imagem

Representa o quantitativo por tipo de exame de apoio diagnóstico de
imagem realizado nos atendimentos de urgência e nas internações.

Número de exames realizados – Apoio 
Laboratorial 

Representa o número de exames laboratoriais realizados nos
atendimentos de urgência e nas internações.

Número de codificações e tipologia (DRG)
Representa o número de altas codificadas pelo DRG, especificando os
DRG Clínicos e os DRG Cirúrgicos (aqueles com internação em que
houve a realização de procedimento cirúrgico).

Risco de Infecção Associada à Assistência no 
Hospital 

Representa o risco do paciente se infectar em qualquer topografia ao
ser internado.
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Aqui neste espaço, mensalmente, vamos apresentar indicadores selecionados para subsidiar o monitoramento do 
desempenho do Hospital. Esses dados são nosso ponto de partida para fortalecer os resultados, reconhecendo melhorias 
e oportunidades de aprimoramento. Queremos reforçar a importância e a necessidade da utilização sistemática e 
concreta de informações estratégicas para o exercício da gestão.

Além dos indicadores assistenciais de�nimos também alguns relacionados a Custos, Receita, Gestão de Pessoas, 
Ensino, Pesquisa e Extensão, que subsidiarão uma visão ampla da gestão do Hospital.

Traremos, a cada Boletim, o resultado do mês anterior e, em alguns casos, a evolução histórica. 

Con�ra, na estreia desta seção, o conceito por trás de cada indicador:

Gestão à Vista



Perfil Indicadores Descrição

Indicadores Assistenciais e de Apoio 
Diagnóstico

Risco de Infecção Cirúrgica Em Cirurgias Limpas
Representa a taxa de infecções de ferida cirúrgica
de todas as clínicas cirúrgicas.

Densidade de Incidência de Infecção do Trato 
Urinário Associada À Sonda Vesical de Demora e 
Não Sonda na Terapia Intensiva

Representa a taxa de incidência por cateter
urinário-dia (1000 cateter-dia).

Densidade de Incidência de Pneumonia Associada 
à Ventilação Mecânica na Terapia Intensiva

Representa a taxa de incidência por ventilador-dia
(1000 ventilador-dia).

Densidade de Incidência de Infecção de Acesso 
Vascular Associada ao Cateter Venoso Central na 
Terapia Intensiva

Representa a taxa de incidência de infecção do
acesso vascular central associada a cateter (1000
cateter-dia).

Densidade de Incidência de Sepse Primária 
Associada a Cateter Venoso Central na Terapia 
Intensiva

Representa a taxa de incidência de infecção de
corrente sanguínea associada ao cateter central
(1000 cateter-dia).

Ensino Pesquisa e Extensão Número de projetos de pesquisa submetidos;
Número de artigos publicados;
Número de acadêmicos;
Número de residentes médicos e multiprofissionais 
do Risoleta.

Representa o número de projetos de pesquisa, o
número de artigos publicados, o número de
acadêmicos e o número de residentes médicos e
multiprofissionais.

Financeiro

Financeiro por Competência;
Custo do Paciente/Dia por Linha de Cuidado;
Custo da Internação por Linha de Cuidado;
Custos de Exame;
Custos da Cirurgia;
Custos da Consulta;

Descreve informações econômico-financeiras,
apresentando os resultados financeiros por
competência e os custos por Linha de Cuidado.

Gestão de Pessoas Número de Profissionais e Custo da Folha.
Representa o número de trabalhadores do Risoleta
e custo mensal.
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Gestão à Vista

Na edição de dezembro, traremos os números desses indicadores.


