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Vacina: doses de esperança
A edição deste mês do Conecta Risoleta traz esperança. No dia 20/01/2021, o Risoleta iniciou a imunização de seus 
trabalhadores contra o novo coronavírus, seguindo as orientações do Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), com um cronograma progressivo que irá contemplar 100% de seus 
trabalhadores. Até a data de 26/01/2021, 1.758 trabalhadores já foram vacinados, dos cerca de 2.400 em atividade. 

Nosso esforço é para que a vacinação no Hospital tenha a cobertura de 100% dos trabalhadores. Após quase um ano 
de pandemia e com a chegada dessa dose de esperança, nossa defesa continua a mesma: vacina para todas e todos, 
de forma gratuita e pelo SUS.

Con�ra alguns registros emocionantes das equipes ao receberem a 1ª dose da vacina! 

Equipe volante CTI
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Covid-19

As orientações para quem já recebeu a primeira dose da vacina continuam sendo as mesmas: 
use máscara cobrindo nariz e boca, higienize constantemente as mãos com água e sabão ou 

álcool 70% e mantenha o distanciamento social. Faça a sua parte, proteja-se e zele pela saúde 
de todos ao seu redor.

Atenção, não subestime a doença!

Mundo Brasil

•  1º registro: dezembro/2019, na China (cidade Wuhan).

•  Em poucas semanas: espalhou pela Ásia, Europa, 
África e Américas.

•  Em meados de janeiro/2021, o mundo contabilizou 
mais de 93 milhões de pessoas infectadas e quase dois 
milhões de óbitos.

•  A 1ª pessoa vacinada foi na Inglaterra em 08/12/2020.

•  1º caso em São Paulo, em 26/02/2020, e 1ª morte em 
12/03/2020, São Paulo/SP. 

•  Desde então o vírus se espalhou pelo nosso país e, no 
dia 07/01/2021, ultrapassou a marca de 200 mil óbitos 
no Brasil.

•  A 1ª pessoa vacinada no Brasil foi em 17/01/2020. 

Cada organismo reage de uma forma e vários fatores contam para a gravidade da Covid-19 (histórico e estado de 
saúde, intensidade da exposição ao vírus, etc.). A qualidade da assistência em geral melhorou devido ao conhecimento 
adquirido nesses meses. Hoje, estamos mais preparados e sabemos lidar melhor com os pacientes. Porém, é uma 
doença nova e que de modo algum deve ser subestimada.

Resgate histórico da doença

RadiologiaFisioterapia



O Lean nas Emergências teve início no Risoleta em fevereiro de 2020 e, de lá pra cá, mudou signi�cativamente as 
rotinas das equipes envolvidas. Todo o esforço dos trabalhadores, sob a orientação dos consultores do Hospital Sírio 
Libanês, valeu a pena, como você confere nos resultados desta divulgação.

Lean: resultados expressivos em menos de 1 ano de projeto

Lean nas Emergências

Principais conquistas de 2020

• Mobilização e envolvimento das equipes assistenciais e de apoio no Diagnóstico Situacional, com levantamento dos 
pontos de estrangulamento e desperdícios de tempos nos atendimentos.

• Construção e execução de planos de ações estratégicos para a resolução das di�culdades na perspectiva da agregação 
de valor para os usuários.

• Reestruturação e incorporação de �uxista nos processos de trabalho do Núcleo Interno de Regulação (NIR).

• Incorporação de tecnologias para melhor gestão, como: Daily Huddle (também chamado de “Encontro Diário”, 
trata-se de uma reunião curta, com duração de 15 minutos, três vezes ao dia, em que os participantes �cam de pé). A 
estratégia proporcionou para as equipes a visão sistêmica dos processos da Instituição. Os encontros propiciam uma 
maneira de gerenciar ativamente a qualidade e segurança, incluindo questões que poderiam afetar o dia de trabalho. 
As reuniões iniciam-se nos horários pactuados, com registro das informações em uma ferramenta eletrônica para 
facilitar o acompanhamento de todos os envolvidos. Os presentes têm a oportunidade de falar de forma sucinta e 
devem trazer respostas para o questionário pré-estabelecido. No encerramento das reuniões os encaminhamentos são 
feitos com as prioridades para o dia de trabalho no Grupo de Gestão de Leitos. Com a implantação do Daily Huddle, as 
áreas de apoio se aproximaram ainda mais das áreas assistenciais, fortalecendo a parceria entre as equipes e o vínculo 
institucional.

• Incorporação de tecnologias para melhor gestão, como: The Brie�ng (ferramenta que permite identi�car as ações 
de grande impacto no Plano de Capacidade Plena - PCP). Quando é ativado o nível 03 do PCP, a ferramenta permite 
conferir no encontro subsequente a execução destas ações pelo setor ou categoria responsável e avaliar a efetividade 
das proposições dos cartões.

• Implementação do Kanban de pendências assistenciais e Kanban do Laboratório.

• mplantação da Sala de Alta com 52 pacientes encaminhados desde a inauguração, em 14/09/2020, até hoje, otimi-
zando o giro de leitos.

• Aperfeiçoamento dos processos de Apoio Diagnóstico Laboratorial e Serviço Diagnóstico de Imagem e Endoscopia.
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No dia 14/12/2020, foi realizada a última reunião 
presencial com os consultores, quando foram apre-
sentados os dados obtidos no ano. O Lean permanece 
até dezembro de 2021, com a atuação cotidiana das 
equipes internas e o acompanhamento remoto da 
equipe do Hospital Sírio Libanés.



Lean nas Emergências

Relembre o projeto 

O Lean é um projeto do Ministério da Saúde desenvolvido por meio do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS - Proadi/SUS, executado em 
parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Seu objetivo é reduzir a superlotação nas 
urgências/emergências de hospitais públicos e �lantrópicos. 

• Aumento da taxa de Agregação de Valor (somatória do tempo de execução das atividades que movem o paciente 
para o mais próximo da solução do seu problema clínico) do Paciente Horizontal e Vertical.

• Redução do tempo médio de internação de 9 para 8 dias (no comparativo nov. 2019 - nov.2020), melhora de 9,5% 
no VSM (Value Stream Mapping, ou Mapa do Fluxo de Valor) do paciente vertical (paciente que chega andando) e de 
1,8% no VSM do usuário horizontal (usuário que chega deitado, por meio do SAMU, COBOM e PM).

A saber, o VSM representa o �uxo de um processo do início até o �nal. Sua melhora se traduz, por exemplo, na redução 
no tempo de espera, no tempo de atendimento dos pacientes e na compra de materiais com e�ciência.

• Adequação, reforma de mobiliário, eliminação de desperdícios de diversos setores através da implantação da 
ferramenta 5S.

• Redução do LOS (tempo de passagem do paciente no Pronto-Socorro), com e sem internação.

• Reformulação do processo de higienização/ liberação dos leitos e participação da equipe do Serviço de Higienização 
e Limpeza no Huddle.

• Revisão do Plano de Capacidade Plena (PCP).

• Reorganização da Classi�cação de Risco do Pronto-Socorro.

• Construção dos projetos e início da Obra do Fast Track.
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Ingredientes

• 300 g de soja texturizada branca
• 1 kg de farinha de biju (mandioca)
• 1 pacote de creme de cebola
• 200 g de passas sem semente (brancas ou pretas)
• 500 ml de óleo de canola

Modo de fazer

Primeiro, aqueça o óleo, adicionando em seguida a soja, e misture até 
começar a fritar (você vai reparar uma espuma branca).  

Em seguida, coloque as passas e o creme de cebola enquanto continua 
misturando.

Para �nalizar, adicione a farinha de biju e pode desligar o fogo. 

Agora é só aproveitar, bom apetite!

Todo mundo possui talentos que encantam. Nesta edição, damos destaque a um dos talentos de Ana Paula Valadares, do 
Financeiro: deixar as pessoas com água na boca com a deliciosa receita da Farofa Diferente!

Fala, trabalhador!

Quer compartilhar o seu talento no Conecta Risoleta? Envie uma mensagem para o e-mail 
ascom@hrtn.fundep.ufmg.br ou pelo WhatsApp (31) 99853-7140. Vale poesia, música,

fotogra�a, desenho, receita...tudo que traduza formas de expressão e criatividade! 

Farofa diferente

Receita para 07 pessoas
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Fala, usuário!

“Eu sofri um acidente de moto e fui desde então muito bem acolhida pela equipe do Dr. 
Túlio Campos, da Ortopedia. Agradeço demais aos pro�ssionais que me atenderam, porque 
tive o risco de amputar minha perna e, hoje, graças a Deus, permaneço com ela. 

Tive até mesmo infecção. Foi muito difícil passar por esses momentos, mas com a atenção e 
o apoio da equipe do Risoleta eu me recuperei muito bem. Eu tenho uma con�ança enorme 
na equipe, todas as vezes que tive que passar pelo Bloco Cirúrgico nunca senti medo, sabia 
que não aconteceria nada já que contava com o pro�ssionalismo deles. 

Mais uma vez o meu muito obrigada!”
Eva Cristina Santos, paciente da Ortopedia

Depoimento apurado pela Assessoria de Comunicação 

“Venho através deste relato agradecer, de todo coração, à equipe do Risoleta Neves. 
Agradeço ao Dr. Bruno Kurrle e toda sua equipe por terem executado minha cirurgia com 
sucesso. Assim como me sinto grata à equipe de Enfermagem por todo carinho, paciência 
e compreensão. Em especial, deixo o agradecimento às enfermeiras do 3º andar (Vanessa, 
Karen, Ariadna, Alessandra, Natália, Denise e Bethânia) por terem me tratado tão bem 
quando eu mais precisei de vocês.

Obrigada também à Giovana, da equipe da cirurgia, por se mostrar amiga. E às meninas da 
Neonatal (Rafaela e Bruna) do plantão da noite.

Não poderia deixar de lembrar da equipe de alimentação pelas tantas boas refeições que 
recebi... e agradecer ao Luiz, da limpeza, pela simpatia.

Minha passagem pelo Hospital não seria a mesma sem vocês comigo. Obrigada por tudo e 
mais um pouco.”

Marcela Félix Ho� Villar, paciente do 3ºA
Depoimento compartilhado pela Ouvidoria 

#SomosRisoleta

É mérito nosso

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.


