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Covid-19

Risoleta tem 96% da equipe vacinada contra a Covid-19

Edição: 009
Julho/2021

Até o fechamento desta divulgação, 96% da equipe que atua no Hospital 
recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus –  os 4% restantes 
agrupam quem tomou apenas uma dose, está afastado ou se recupera da 
doença para vacinar. Segundo a pesquisadora Claudia Ida Brodskyn, da Fiocruz 
Bahia, uma cobertura vacinal acima de 70 a 75% é importante para alcançar a 
imunidade de grupo.

O cronograma de aplicação da Coronavac no Risoleta teve início em 20 de janeiro 
de 2021 e a segunda dose começou a ser aplicada em 9 de fevereiro. A estratégia 
de imunização vem seguindo as diretrizes do Plano Municipal de Vacinação 
contra a Covid-19 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que contempla 
todos os profissionais que atuam em instituições de saúde.
 
Atualmente, a vacinação está direcionada aos novos contratados do Hospital – 
toda quinta-feira, de 15h às 18h, na Sala de Vacinação (6º andar).

Mudança de clima na pandemia 

Com a chegada do inverno percebe-se um aumento da procura de trabalhadores por atendimento no Cecovid (Centro 
de Atendimento ao Coronavírus e Síndromes Respiratórias Agudas), mas a maioria tem apresentado resultado de 
exame negativo para Covid-19, o que sugere sintomas gripais ou outras doenças respiratórias.
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Quem recebeu a segunda dose pode emitir a Carteira de Vacinação Digital pelo aplicativo 
ConecteSUS, com dados como data, local e marca da vacina. Ela é emitida pelo Ministério da 
Saúde e serve para comprovar a imunização contra Covid-19 no caso de viagens ou cursos, 
por exemplo. O ConecteSUS pode ser baixado via App Store ou Play Store.

Mesmo após as duas doses da vacina existe a chance de infecção, por isso mantenha 

os cuidados necessários: utilize máscara facial, mantenha o distanciamento social e 

higienize as mãos frequentemente (com água e sabão ou solução alcoólica 70%). 
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Lean nas Emergências

Vem aí o Huddle Setorial

Após oito meses de implantação do Huddle Institucional adotaremos
uma nova metodologia no Hospital: o Huddle Setorial.

Relembrando...

O Huddle Institucional foi implantado em outubro de 2020 e, desde então, vem incentivando as equipes a 
discutirem estratégias para resolver problemas que possam prejudicar a assistência e, principalmente, atrasar a alta 
do paciente. Por meio de reuniões rápidas, três vezes ao dia (9h, 15h e 21h), os trabalhadores multiprofissionais 
compartilham informações, combinam intervenções proativas e se envolvem em checklists baseados na experiência 
dos próprios setores.

A metodologia está sendo revista, com averiguações diferentes para cada reunião. 

Novo Huddle Setorial

A intenção é que seja implantado a partir de agosto e, neste mês, as equipes estão se preparando para que isso 

aconteça. A metodologia deve ser construída a partir de um consenso entre as lideranças assistenciais num processo 
coordenado pelo gerente médico e gerente de enfermagem do PS, gerente médico e gerente de enfermagem das 
Linhas de Cuidado, coordenadores das especialidades médicas e coordenadores multiprofissionais.

A metodologia em cada setor deve ser apresentada pelas lideranças assistenciais junto à Diretoria 

Técnico-Assistencial até 26 de julho.

Linhas gerais:

�   Reuniões rápidas (de até 10 minutos), logo cedo, para a coleta das informações que serão apresentadas no Huddle 
Institucional das 9h.

�   Deve acontecer em todos os setores assistenciais: Pronto-Socorro (setores de internação – PA Masculino, PA 
Feminino, PA Misto), CTIs 1, 2, 3 e 4, Enfermarias do 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A e 6B.

�   Para o Huddle Institucional das 9h, os Huddles Setoriais devem informar as altas previstas para o dia atual. E para 
o Huddle Institucional das 15h, devem prever as altas para as próximas 24 horas.

�   Como indicador de monitoramento, será criado um Índice Mensal de Assertividade Geral e por Setor relacionando 
o percentual de previsão e confirmação das altas previstas, com meta inicial de 50% de acerto (passível de revisão 
futuramente).

A implantação do Huddle permitirá ainda melhorias na
gestão de leitos, conforme horários pactuados abaixo:

Alta médica - até 10h

Liberação do leito – até 14h

Saída efetiva do paciente – até 18h (para os que contam com Sala de Alta) 
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Fala, trabalhador!

Do cuidar ao Caring: o jeito Wênia de acolher o outro  

É fácil dizer o quanto a popularidade da Wênia 
Saraiva cresceu no Hospital desde que ela 
se voluntariou para o projeto Cont;nue. A 
fisioterapeuta tem ajudado muitos trabalhadores 
a se sentirem mais leves e acolhidos por meio 
da reflexologia nos pés. Sua vontade de ajudar o 
próximo não para aí: ela é cocriadora da plataforma 
digital Caring. Trata-se de um aplicativo que 
conecta pacientes a profissionais (cuidadores, 
fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, esteticistas, odontologistas e 
fonoaudiólogos) disponíveis para atender 
demandas de cuidado de saúde domiciliar. 

Wênia defende o atendimento humanizado tanto 
no Risoleta quanto no Caring: “priorizo a empatia 
pelo próximo. Tento olhar com cuidado para o 
paciente e perceber o que ele está precisando e 
como posso ajudar”.

Conheça o Caring

Instagram: @caringbh

Website: caringbh.com.br

Whatsapp: (31) 99484-5213

Disponível na loja de aplicativos do seu celular

Contribua

Envia sua sugestão de pauta para este Boletim e o tema proposto poderá ser divulgado 
a todo o time Risoleta! Basta encaminhar uma mensagem para (31) 99853-7140 ou 

ascom@hrtn.fundep.ufmg.br que a equipe de Comunicação irá avaliar.
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Fala, usuário!

“Estive internado no leito 410 do Risoleta e gostaria de deixar os meus 
sinceros agradecimentos a todos do Hospital pelo tratamento durante os 
dez dias em que estive lá. Eu fico triste por não ter guardado o nome de 
várias pessoas maravilhosas que estiveram comigo, mas já pedindo perdão 
a elas, queria deixar meu agradecimento ao Leonardo Torres, ouvidor, por 
ser uma pessoa que faz jus ao cargo que ocupa, pois realmente atende as 
necessidades do usuário.

Gostaria de parabenizar também a Cléia, enfermeira, que tem um carisma 
enorme pra atender os pacientes. Agradecer a Sheila, da Higienização, por 
ser uma pessoa muito simpática e que realiza seu trabalho com toda 
alegria e excelência. Parabenizar a Renata (creio eu ser supervisora) por ter 
proatividade, determinação e vontade para resolver as questões. 

E também agradecer a pessoa amável que é a Luiza, da enfermagem, por 
ser tão agradável e cuidadosa e não exercer seu ofício só por profissão, mas 
também com o coração (...).

Minha cirurgia não será feita no Risoleta, pois fui transferido, porém o que 
vocês fizeram por mim durante esses dias significou muito. Fiquem com 
Deus e obrigado a todos!”

Paulo Roberto de Andrade, paciente 

Depoimento recebido pela ASCOM.

#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 desafio e tanto. Por isso, o reconhecimento de pacientes e familiares à equipe é 
muito valioso.


