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Covid-19

Pandemia: período desafiador e de intensos aprendizados
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Maio/2021

No dia 30 de março de 2021, chegou pelo site do Risoleta um agradecimento da paciente Maria de Fátima Andrade:

“Estive internada neste hospital. Fiquei no CTI e depois fui para o 4º 
andar. Quero agradecer toda equipe médica, enfermagem e 
�sioterapeutas que cuidaram de mim. Em especial à Dra. Maria 
Tereza, médica dedicada, atenciosa e bondosa. Fui muito bem 
atendida neste Hospital. Serei eternamente grata a todos que me 
ajudaram nesta longa batalha contra a Covid-19.” 

O mesmo período foi marcante para a Dra. Maria Tereza de 
Siqueira, citada acima. Ela atua há 11 anos no Risoleta e conta o 
impacto da pandemia em sua vida.
“Março de 2021. Eu não vou esquecer este mês nunca mais. Foi 
considerada a 2ª onda da Covid-19 no Brasil e não era esperado 
enfrentar uma piora tão grande nos casos depois um ano de 
pandemia. Atendemos muitos pacientes em estado grave ao mesmo 
tempo, usuários  jovens, pioras súbitas, foi angustiante. Quem 
estava na assistência conseguiu ter essa noção real do que estava 
acontecendo.”

A médica desejou atuar nos atendimentos relacionados à 
Covid-19 antes mesmo do vírus chegar ao Brasil. 

“Sou infectologista, acompanhei os primeiros casos da doença no mundo e tive vontade de contribuir. Assim que recebemos 
os primeiros pacientes infectados, no início de 2020, pedi para o Dr. Henrique a transferência para a enfermaria Covid. É 
incalculável o tanto que aprendi nesta pandemia. Estamos todos aprendendo juntos, ao mesmo tempo. Os pacientes que 
internam são muito graves e isso é um desa�o. Mas é também um ganho a cada alta, sempre uma vitória diferente. Tem 
sido um período de crescimento técnico na área médica e de crescimento humanizado no atendimento. Eu amo o que faço, 
amo a Enfermaria Covid, estou em casa. É uma experiência única e acho que todo médico deveria passar por ela. A doença 
é nova e a assistência é completamente diferente. O fato de ser uma pandemia, em que os casos aumentam rapidamente e 
diminuem em alguns períodos, é incomparável e surpreendente. Eu digo que é como o mar, alguns momentos a gente pensa 
que está controlado, mas então a maré �ca cheia e turbulenta novamente com a alta de casos.” 

Obrigado à Dra. Maria Tereza e a todos os 
médicos que têm se dedicado  ao máximo para 

salvar vidas durante a pandemia!

Legenda: Maria de Fátima, paciente, com Roseane, 
técnica de enfermagem que também a assistiu
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Huddle: um importante aliado para equipes administrativas e de apoio 

O Daily Huddle é uma importante ferramenta de gestão do projeto Lean, conforme divulgado 
institucionalmente, ao proporcionar alinhamento de condutas e responsabilidades para a melhoria dos 
processos de trabalho em breves reuniões multipro�ssionais. Elas acontecem desde outubro de 2020 e são 
realizadas três vezes ao dia, em encontros de 15 minutos.

Já falamos do impacto direto na assistência e, hoje, enfatizamos como essa prática vem transformando 
também as equipes de setores de apoio e administrativos.

Lean nas Emergências

O Huddle é uma reunião necessária para o trabalho da Ouvidoria. 
Diariamente recebemos um volume considerável de usuários em 
busca de informações sobre o funcionamento do Hospital e ter uma 
visão ampla de como estão funcionando os setores, número de 
pacientes, di�culdades com as áreas de apoio, possibilidades de alta 
e planos de atendimento é fundamental para que a Ouvidoria possa 
dar uma devolutiva imediata para os demandantes. Com isso, a 
satisfação dos usuários aumenta e a qualidade do nosso trabalho de 
escuta também, promovendo mais assertividade nos registros das 
manifestações. Comunicação e acesso à informação são 
fundamentais para o trabalho da Ouvidoria e temos certeza que a 
participação no Huddle tem nos deixado mais preparados para os 
atendimentos.

Leonardo Vasconcelos, ouvidor 

Em outubro de 2020, as lideranças do Serviço de Higienização e 
Limpeza passaram a participar das reuniões diárias do Huddle.  Essa 
participação está sendo de grande valor para a equipe. Hoje 
conseguimos ter todas as informações necessárias em apenas 15 
minutos. Ao �nal de cada reunião temos em mãos as previsões de altas 
de cada setor, quais leitos são prioridade, quantas cirurgias estão 
programadas, entre outras informações.  Com isso conseguimos 
organizar a equipe com mais rapidez para atender as demandas. Outro 
ponto importante: colocamos também as nossas di�culdades, como o 
desfalque na equipe e necessidade de remanejamento de 
trabalhadores. O SHL também passou a comunicar com o NIR, o que 
não acontecia. Antes da participação no Huddle, as lideranças tinham 
que passar em cada ala e demais setores veri�cando com as 
supervisões quais altas estavam previstas e gastávamos muito tempo 
para ter todas as informações. O Huddle trouxe um aprimoramento 
para a equipe de uma visão do todo e não de uma parte. Fica um 
sentimento para os pro�ssionais de que eles são parte do processo, são 
peças fundamentais também.

Eliane Costa, coordenadora do Serviço de Higienização e Limpeza



E muito mais!
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Fala, equipe!

Assistente social: 
defensor dos direitos humanos

O Serviço Social está presente no Hospital desde a inauguração, em 1998, e hoje atua em todos os setores. Os 
assistentes sociais acolhem os usuários e apuram situações que possam interferir no processo saúde/doença durante 
a internação e também após a desospitalização. Essa equipe compõe o time multipro�ssional que, aqui, possui uma 
importância ainda maior: o Risoleta é 100% SUS e referência para um grande número de pessoas em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica.   

O Serviço Social zela por uma assistência melhor e mais justa ao defender os direitos dos usuários e a ampliação da 
cidadania, a partir do diagnóstico e da discussão das condições dos indivíduos e de comunidades, contribuindo para a 
qualidade dos atendimentos de forma humanizada. Aproveitamos que em 15/05 foi comemorado o Dia do Assistente 
Social para compartilhar o per�l da equipe e mensagens de reconhecimento por esse valoroso trabalho.

Con�ra mensagens enviadas na data no grupo de coordenadores:

Equipe composta por 15 assistentes sociais. Há especialistas em Gestão de 
Saúde, Saúde Mental, Políticas Públicas de Gênero e Raça, Promoção da Saúde e 
Prevenção de Violência, Urgência e Trauma, Intervenção Psicossocial no 
Contexto das Políticas Públicas, Instrumentalidade do Serviço Social, 
Gerontologia, Cidadania e Direitos Humanos, Gestão de Risco, Segurança e 
Qualidade em Saúde e em Gestão de Pessoas. 

Esses pro�ssionais realizam atendimentos 24 horas/dia com enfoque na 
orientação e sensibilização para o cuidado de modo que a assistência em saúde 
seja garantida ao usuário em todos os níveis de atenção.

O setor atua com base em recursos e critérios institucionais em parceria com a 
rede extra hospitalar com ênfase no território.

Os assistentes sociais realizam o contrarreferenciamento para a Atenção Básica 
à Saúde, para que ocorram ações de saúde preventiva, ou para políticas de 
assistência social, quando é identi¬�cada uma situação de vulnerabilidade e 
risco social.

Perfil do Serviço Social

“Parabéns pela dedicação e sabedoria em contribuir com o rumo para as mudanças necessárias das políticas sociais”
Leandro Costa, gerente de Enfermagem

“À querida equipe do Serviço Social, parabenizo a tod@s que trabalham com dedicação, sensibilidade, competência. 
Que confortam e lutam pelos direitos dos sujeitos mais vulneráveis. Minha admiração, reconhecimento e gratidão.”
Mônica Costa, diretora técnico-assistencial

“Parabéns à Sueli e a toda a equipe. Vocês são peça fundamental na qualidade da nossa assistência. Obrigado.”
Tulio Navarro,  coordenador médico da Cirurgia Vascular
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Fala, usuário!

“Agradeço à Dra. Franciane Andrea Campos da Silva, médica do CECOVID, e 
a toda a equipe de enfermagem e limpeza que atuam no setor. Quando 
procurei atendimento, tive medo de não conseguir resistir à doença, mas 
agora já estou em casa desfrutando da companhia de meus familiares. 
Tudo isso graças à equipe do Risoleta. A Covid-19 não é brincadeira, e, por 
isso, todos os dias relato para meus parentes o que passei, incentivando 
que eles se protejam.”

Iranildes Ferreira Alves, paciente 
Depoimento recebido pela Ouvidoria via telefonema.

“Precisei realizar uma cirurgia de úlcera perfurada e a atenção dos médicos comigo 
surpreendeu. Toda a equipe médica e de enfermagem é gentil e humana, fazendo a 
passagem no Hospital ser amenizada. Parabéns à equipe Risoleta, excelentes pro�s-
sionais!”

Sarah Paulliane Tarzo, paciente 
Depoimento recebido através 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.


