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Covid-19

Emocione-se com os relatos!

No dia 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
que a infecção pelo novo coronavírus era uma pandemia. Desde essa 
data estamos consumindo, diariamente, toda sorte de informações 
sobre a doença, a Covid-19, e vivenciando os impactos em nossa vida 
pessoal e pro�ssional.

Nesse período de intensas transformações, as experiências e 
sentimentos foram diversos. Nesta edição, convidamos trabalhadores 
do Risoleta para compartilhar o que �cou, na visão deles, desse 
primeiro ano de pandemia da Covid-19.

Edição: 005
Março/2021

“Completamos um ano de pandemia e, desde o princípio, estive na linha 
de frente no Cecovid. No início tinha muito medo de me contaminar, de 
levar a doença para meus familiares. Esse receio permanece, mas tenho 
mais medo ainda da incerteza do futuro. Ao sair na rua percebemos que 
a grande maioria da população não tem noção da gravidade do que 
vivemos hoje. Depois de vivenciar isso, é impossível ser a mesma pessoa 
de um ano atrás. A pandemia me ensinou e ainda me ensina todos os 
dias sobre o amor ao próximo, a empatia, a paciência, a fragilidade do 
corpo humano e a importância da fé. Aprendi a viver um dia de cada 
vez, a cuidar da saúde física e mental e a valorizar cada momento da 
nossa vida. Aprendi também que somos uma equipe e que médico não 
faz nada sozinho. Para prestarmos uma boa assistência aos nossos 
pacientes, precisamos de todos trabalhando em harmonia e isso temos 
de sobra no Cecovid. Somos uma equipe unida e acredito que só assim 
conseguimos enfrentar todos os obstáculos e o sofrimento que envolve 
o nosso trabalho. Somos médicos, técnicos de Enfermagem, enfermei-
ros, porteiros, recepcionistas, �sioterapeutas, equipe da Higienização e 
Limpeza, Farmácia, Radiologia, cada um exercendo sua função incansa-
velmente para prestar o melhor atendimento possível aos nossos 
pacientes. Estamos no pior momento da pandemia e muitas vezes a 
esperança parece um sentimento distante, mas continuaremos nessa 
luta e sei que, no �nal, mesmo que pareça distante, sairemos vitoriosos.” 

Tamiris Ferreira Carneiro – médica do Cecovid

O que mudou para você em um ano de pandemia?
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“Atuar na linha de frente contra a Covid-19 em um Hospital SUS é diferente. 
Para mim, o maior aprendizado é saber que não estamos sós e que precisa-
mos colaborar com o próximo todos os dias. Estamos vivendo tempos de 
desinformação e notícias falsas, é dever de toda pessoa que tenha acesso a 
informações verdadeiras compartilhá-las. Então, nesse um ano de pande-
mia, além do meu trabalho de linha de frente, todos os dias que eu via 
alguém na farmácia, no supermercado, no ponto de ônibus falando alguma 
notícia falsa, eu me sentia no dever de esclarecer a essa pessoa o que eu 
vivenciava todos os dias. Só o coletivo traz uma efetiva mudança, então a 
consciência de coletividade tornou-se uma questão importante (mais do 
que nunca) e que ainda precisa ser mais desenvolvida no Brasil. Eu mudei 
muito. A pandemia me machucou diversas vezes. Não existem palavras 
su�cientes para expressar a tristeza que é você admitir um paciente saben-
do que ele não vai resistir, que ali está uma família que vai sofrer, que se não 
fosse pela Covid essa pessoa viveria mais. Aprendi que a gente precisa apro-
veitar a vida enquanto a temos, precisamos amar as pessoas ao nosso redor, 
fazer sempre o nosso melhor. E o que eu pude fazer foi não permitir que no 
meu plantão os pacientes morressem sozinhos. Quando eu via que estavam 
em um processo ativo de falecimento, eu �cava mais próxima, fazia uma 
oração com aquele paciente, mesmo que ele estivesse consciente (e 
estavam na maior parte das vezes). Eu sempre tenho em mente que todas as 
pessoas são importantes e amadas por alguém. Pro�ssionalmente, eu 
sempre dei a minha vida pela minha carreira, pelo lugar em que eu trabalho. 

"Queremos cuidar da melhor forma dos nossos pacientes, mas teme-
mos pela nossa saúde e de nossos familiares. E vivenciamos a dor do 
paciente que se vai sem ter o afeto de quem ama. O trabalho dentro do 
CTI Covid se torna mais pesado não só pela complexidade dos pacien-
tes, mas por toda a carga emocional envolvida. Vimos os números 
melhorarem, a vacina renovou nossa esperança, mas agora nos depara-
mos com este cenário que exige atenção, dedicação aos pacientes e 
também cuidado com a nossa saúde mental. Passaremos por este 
momento mais fortalecidos, já que hoje sabemos lidar melhor com a 
doença, mas precisamos manter toda a cautela para continuarmos 
vencendo essa batalha. A pandemia evidenciou o quão imprescindível 
é o trabalho em equipe e a parceria entre todos os pro�ssionais do 
Hospital. Percebemos o esforço enorme da equipe da Manutenção, do 
Almoxarifado, da Gestão, da Comunicação, da Higienização e todos que 
lidam diretamente com o paciente, para oferecer o melhor para os 
nossos usuários e pro�ssionais." 

Patrícia Lemos - enfermeira do CTI/Covid

E na linha de frente foi absurdamente exponencial essa entrega. A rotina se tornou pesada. Então, a lição é você sempre 
se doar ao máximo. E sem esperar retorno. Ainda me questiono o que eu posso fazer para ajudar mais, para me doar 
mais. E isso não vai ser diferente daqui para frente. Se eu pudesse dar um recado, diria que todas as pessoas que estão 
na linha de frente devem ser valorizadas, muito, tanto pelos amigos, pela família, quanto pelo ambiente de trabalho, 
porque não é fácil lidar com esses sofrimentos todos os dias. Mesmo para mim que tenho experiência em cuidados 
paliativos, foi e está sendo difícil porque é um adoecimento diferente, uma batalha diferente, uma dor diferente. 
Também por isso que todas as altas foram muito comemoradas no meu plantão. Nossa equipe fazia questão de reunir 
(quando dava), bater palma e parabenizar aquela pessoa recuperada. Ao ver o sorriso e a alegria dela, tudo valia a pena. 
Outra lição é manter a equipe unida. Eu já abracei técnico que estava chorando muito, eu já recebi ajuda sem ter que 
pedir. Nesses tempos, somos todos uns pelos outros.”

Camila Aquino – enfermeira do 4ºB Covid
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"Nesse um ano de pandemia, uma das lições é valorizar cada vez mais o convívio 
com a família. Sempre tive como hábito visitar meus pais e familiares que moram 
no interior, mas nesse último ano, devido ao risco de acabar levando o vírus, 
optei por �car mais distante, indo visitá-los nas férias, após �car alguns dias isolado 
sem sair de casa. Foi e está sendo difícil �car longe do convívio deles, mas sei que 
neste período é o necessário para que possamos, num futuro breve, nos confra-
ternizar sem perigo. O que tem me dado mais força para superar este momento 
de estresse é saber que faço parte de uma grande equipe multidisciplinar que 
trabalha 24h por dia, sete dias na semana, para que pessoas possam se curar 
dessa doença e voltar para o convívio dos seus familiares. Sou grato por ser da 
área da saúde e por estar nessa batalha. Tenho certeza que iremos vencer.”

Bruno Domingues - analista do Laboratório

A pandemia não acabou, pelo contrário. Vivemos hoje um agravamento do cenário com variantes do vírus e com o 
colapso do sistema de saúde – público e privado. Alguns já foram imunizados, mas nosso comportamento coletivo 
diante da pandemia é essencial. Continue usando corretamente máscara e demais EPIs, higienize as mãos frequente-
mente e respeite o distanciamento social, aqui no Hospital e também lá fora! 

Dados
Con�ra a estimativa de óbitos segundo o Painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) – que consolida 
os dados enviados pelas Secretarias de Saúde.

Mundo: 2,85 milhões | Brasil: 336.947 | Minas Gerais: 25.795 | Belo Horizonte: 3.406

No mês de março, os cipistas do Risoleta realizaram blitz educativa pelos setores do Hospital. O objetivo foi orientar os 
pro�ssionais de setores variados sobre a importância de manter os cuidados contra a contaminação da Covid-19 e 
auxiliar na utilização correta dos EPIs, mesmo após a vacinação. Con�ra algumas fotos da ação: 

Atenção: as medidas de proteção contra a Covid-19 
devem ser mantidas mesmo após a vacinação

Por quê?
•  Porque uma pessoa vacinada ainda pode transmitir o vírus para os demais 
que ainda não receberam a vacina; 
•  Porque ajuda na redução da propagação coletiva do vírus; 
•  Porque evita a sobrecarga nos sistemas hospitalares; 
•  Porque permite o atendimento hábil aos casos graves; 
•  Porque não coloca o seu ambiente familiar em risco; 
•  Porque serve de exemplo, disseminando a boa conduta de enfrentamento 
à pandemia. 

A pandemia ainda não acabou. É importante que você,
trabalhador do Risoleta, continue fazendo a sua parte!

Cuidado! Estão sujeitos à advertência verbal e escrita todos os
trabalhadores que forem pegos desrespeitando as medidas de proteção 

contra a Covid-19. 

Use a máscara o tempo todo durante o 
trabalho e enquanto estiver fora de casa, 

cobrindo nariz e boca. 

Higienize as mãos periodicamente e
corretamente usando água e sabão ou 

álcool 70%.

Evite aglomerações se distanciando ao 
menos 1,5 metros dos demais.

Seja o porta-voz da sua equipe e de seus 
colegas e familiares, aconselhe-os a 
seguirem as medidas de proteção!

Administração de Pessoal

CMEMaternidade

Radiologia Seleção e Desenvolvimento

SND
Ambulatório

SESMT

Dados de: 06/04/2021



Lean nas Emergências

04

Mesmo com o aumento das demandas assistenciais devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, as 
equipes assistenciais da Instituição  continuam se reunindo três vezes ao dia (manhã, tarde e noite), por cerca de 15 
minutos, para participar do Daily Huddle, uma das ferramentas de gestão do projeto Lean.  Em tradução literal, Daily 
Huddle signi�ca “juntos diariamente” e é uma reunião rápida com os pro�ssionais que atuam nas áreas assistenciais, 
incluindo trabalhadores administrativos e de apoio, para alinhamento de condutas e distribuição de tarefas com 
qualidade e segurança para a continuidade do trabalho. O Huddle proporciona aproximação entre as áreas e fortalece 
o vínculo institucional, produzindo resultados importantes para a Gestão Hospitalar.

Huddle faz parte das rotinas de trabalho
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Fala, equipe!

A equipe Risoleta é uma só. Independente da atuação em um setor administrativo, de apoio ou assistencial, a rotina de 
cada trabalhador do Hospital deve ser pautada por um mesmo propósito: oferecer as melhores condições e o melhor 
atendimento aos nossos pacientes. 

É nítido o impacto da Covid no dia a dia dos pro�ssionais que diretamente prestam assistência aos usuários. Mas nos 
bastidores, para possibilitar que esses trabalhadores tenham equipamentos, medicamentos e todas as condições 
necessárias para esses atendimentos, existem outros times trabalhando incansavelmente e cujas rotinas também 
foram bastante afetadas com a pandemia. 

Sem eles, não conseguiríamos. Obrigado, equipe administrativa! 

O trabalhador do administrativo também é um profissional de saúde

Imagine uma rotina de trabalho em que é preciso administrar a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) de cada 
paciente, se atentando para que não haja nenhuma irregularidade que di�culte o seu atendimento; conferir e agilizar 
a liberação dos leitos; fazer o cadastro na Central de Leitos para possibilitar transferências; e atender solicitações da 
recepção dos setores. Essas atividades compõem o escopo de trabalho de alguns auxiliares administrativos como 
Gabriela Freitas, que atua na Enfermaria Covid (4ª andar).  

Ela exerce uma função administrativa dentro de uma ala dedicada aos pacientes com coronavírus e vivencia muitas das 
situações e emoções junto com a equipe assistencial. Divulgamos abaixo seu relato como uma representante desses 
trabalhadores que merecem todo o nosso respeito e admiração.

“Comecei a trabalhar na enfermaria Covid (4ª andar, ala 
B) em setembro de 2020 e, com o agravamento da 
pandemia e a ampliação dos leitos Covid para o 4ªA, 
minha rotina mudou. A demanda ligada ao prontuário 
aumenta muito, estamos com uma ocupação muito 
alta. E a circulação de pacientes muda em comparação 
com o atendimento cirúrgico: os usuários �cavam 
internados de 2 a 3 dias e, agora, com Covid, nunca se 
sabe, alguns recebem alta rápido, outros �cam mais de 
uma semana. A rotina de apoiar os pro�ssionais da 
assistência no melhor atendimento e na melhor passagem 
do paciente pelo Hospital é muito grati�cante. Não 
estão sendo dias fáceis e uma coisa que me é muito 
evidente é como o setor funciona por conta do trabalho 
em equipe. Todos os trabalhadores são importantes e 
sentimos a falta de cada um, até para nos apoiarmos e 
não sermos absorvidos pelo momento difícil que 
estamos passando. 

Eu me emociono, é verdade. Apesar de não entrar em contato com pacientes, por trabalhar na recepção do 4ª andar 
atendo os familiares que sobem quando solicitado (para trazer um pertence ou quando o médico vai falar sobre o 
estado de saúde do usuário, por exemplo). Não tem como não se sensibilizar vendo o aperto de quem tem um parente 
internado ou a felicidade com a notícia da alta.  Apesar de ser um cenário preocupante, eu �co muito feliz de poder 
fazer parte da equipe Risoleta e oferecer meu melhor para, com meu trabalho, ajudar outras pessoas. Eu chego em casa 
feliz, mesmo que o dia tenha sido difícil. E isso faz tudo valer a pena.”

Gabriela Freitas

Hoje, homenageamos os trabalhadores da equipe administrativa do Hospital.  
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Fala, usuário!

“Não tenho palavras para agradecer a equipe do Risoleta. Reconheço que trouxe 
minha mãe para o Hospital com receio, mas o carinho e a competência dos pro�ssionais 
me �zeram mudar de opinião. Agradeço enormemente ao dr. Fidel, à dra. Paola, ao dr. 
Adriano, dr. Vinicius Chinelatto e à dra. Kamila Vilela, todos da Neurologia. 

Também sou grato pela atenção da dra. Daniela Charnizon, dos Cuidados Paliativos, e 
por todos os coordenadores e supervisores de Enfermagem do 5º e 6º andares, que 
todos os dias e noites se apresentavam à minha mãe, a mim e outros familiares passando 
muita tranquilidade ao longo do tratamento. Minha mãe teve um AVC, que depois se 
evidenciou como um tumor no cérebro. Passou por cirurgia delicada e, graças à equipe 
do Risoleta, se recupera sem grandes sequelas.”

Cláudio Lúcio, �lho da paciente Ana Lucia de Oliveira 
Depoimento apresentado na Ouvidoria do Risoleta 

“Gostaria de agradecer à equipe do Risoleta que está cuidando com tanto carinho do meu 
pai. Enfermeiros, técnicos, médicos e, principalmente, à psicóloga Paula que está fazendo 
um brilhante trabalho com os pacientes de Covid-19. Sou grata à Paula por realizar as 
chamadas de vídeo entre meu pai, paciente, e nós, familiares, que �camos sem vê-lo por 
dias! Para nós isso tem sido de extrema importância, pois no caso do meu pai, que está 
entubado e ainda não apresentou melhora, essa aproximação, mesmo que virtual, enche 
nossos corações de esperança. Só tenho a agradecer a todos e pedir que Deus guarde a vida 
de vocês, pro�ssionais do Risoleta, e de seus familiares. Sintam-se abraçados por minha 
família.”

Mônica Lima, �lha de paciente 
Depoimento recebido por meio do Google

#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.


