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Cecovid, sinônimo de superação

Sexta-feira, dia 19/03/2021, 15 horas. Segunda onda 
da covid-19. O Cecovid do Risoleta estava lotado e 
sem nenhum ponto para conectar mais oxigênio. 
Todos os cilindros portáteis do Hospital foram 
remanejados e ainda assim eram insu�cientes. O que 
parecia impossível aconteceu: em menos de oito 
horas a recepção do setor foi estruturada para abrigar 
seis leitos com oxigênio para pacientes com covid-19 
em estado grave (e, no momento mais crítico, o local 
recebeu dez pacientes).

Covid-19

Essa foi uma das várias situações dramáticas vividas por nossos trabalhadores na pandemia da covid-19.

 “Vidas foram salvas naquele dia graças ao 
esforço coletivo das equipes. Não tínhamos 
mais nenhum recurso. Gestores, pro�ssionais 
da assistência e da Engenharia dedicaram-se 
ao extremo e, por volta de 22h, a estrutura 
estava pronta para cuidar dos pacientes que 
dependiam de nós”, relata Karla Neiva, gerente 
de enfermagem do Pronto-Socorro e do 
Cecovid.
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Covid-19

foram realizados no Cecovid até setembro deste ano. Nos 
bastidores foram muitos os exemplos de superação. Con�ra 
alguns relatados por Karla:

IMPREVISIBILIDADE DA PORTA
“Estávamos num setor muito cheio e, de repente, 
recebíamos mais pacientes com demanda de 
oxigênio, atendimento de urgência e emergência, 
e isso exigia demais da equipe. Todos ali estavam 
acostumados com a porta aberta, com paciente 
grave, mas essa imprevisibilidade era extremamente 
desa�adora.”

“Havia um pensamento coletivo de ‘quem vai ser 
o próximo a se infectar?’. Todo mundo dando o 
seu melhor, mas com receio de adoecer. A pressão 
provocada pelo volume de atendimento junto com o 
risco de contaminação foi muito difícil.”

ADOECIMENTO DA EQUIPE

ESFORÇO COLETIVO PARA 
SUPERAR A FALTA DE 

ESTRUTURA

“A estrutura original do Cecovid não era adequada 
para paciente crítico. Mas a parceria da equipe 
multipro�ssional fez toda a diferença e, contornando 
a di�culdade em termos estruturais, tivemos grandes 
facilitadores. A Fisioterapia e equipe da Anestesia 
estavam a postos para ajudar nas intubações e nos 
cuidados com pacientes mais graves. Os setores 
de internação, tanto enfermaria quanto CTI, se 
dispuseram a buscar alguns pacientes para internar 
porque não tínhamos condição de subir com eles em 
função do volume da porta. Outra grande ajuda foi 
para a gestão de caso com apoio técnico: tínhamos 
um time disponível para discussão que dava uma 
sustentação para a equipe que estava lá. E um grande 
aliado foi o NIR que se dedicou à gestão de ocupação 
de leitos para alívio da equipe assistencial que pode 
�car focada no atendimento ao usuário.”
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Covid-19

Essas superações devem ser motivo de orgulho para todo o time Risoleta. E para reforçar a nobre missão da equipe do 
Cecovid compartilhamos dados de março de 2020 a setembro de 2021.

Você tem uma experiência vivenciada durante a pandemia e quer compartilhar? 
Envie para ascom@hrtn.fundep.ufmg.br ou (31) 99853-7140.

2020 2021 (até 27/09)

Total de Internações com
origem no Cecovid

1.351

 Atendimentos de trabalhadores 
1.724

Clique aqui e con�ra mais informações
  dos atendimentos no Cecovid.

Total de Atendimentos
7.991

Total de Internações com
origem no Cecovid

840

Total de Atendimentos
9.048

Atendimentos de trabalhadores
1.430

Registro de parte da equipe do CECOVID em junho de 2021.

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/11/Informacoes-dos-atendimentos-no-Cecovid.pdf
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Fala, equipe!

Coral Vozes do Risoleta

Desde setembro de 2019, o Coral Vozes do Risoleta canta e encanta por onde passa. Formado inicialmente por 22 
integrantes para agradecer as famílias de doadores de órgãos e tecidos por meio da música, o Coral ganhou força 
e, atualmente, participa de apresentações variadas para trabalhadores e usuários durante o ano – Dias das Mães, 
Aniversário do Hospital e Natal, por exemplo.
 
Os ensaios do grupo são realizados uma vez ao mês e antes de apresentações intensi�cam para duas vezes por semana. 
O repertório é escolhido entre os integrantes.
 
De acordo com Priscila Xavier, enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante 
(CIHDOTT), o Coral, além de estimular o desenvolvimento de atividades culturais, eleva o espírito de solidariedade e 
amizade dentro da Instituição por meio da música. “A música traz autodisciplina, paciência, sensibilidade, coordenação 
e a capacidade de memorização e de concentração. Ela transforma a vida das pessoas”, diz.
 
Fica a dica: quem ainda não participou pode fazer parte do Coral! Basta contatar o grupo pelo e-mail: 
priscila.xavier@hrtn.fundep.ufmg.br.
 
Quem é quem no Coral
 
•  Aline Alves Roncalli – Educação Permanente
•  Andréa Alcântara Belmont – PS
•  Angélica de Fátima de Souza Coelho – Hemodiálise
•  Camila do Vale Rocha – CTI
•  Cibele Rodrigues Lima Corrêa – Educação Permanente
•  Cláudio Luiz Lemos de Moraes – CTI
•  Cristiana de Almeida Lopes – CTI
•  Débora Vasconcelos – NUVEH
•  Diane Ferreira Nonato – CTI
•  Elisa Ribeiro de Oliveira – Atração, Seleção e Desempenho
•  Eulália Pereira da Silva – CTI
•  Fernanda Correa dos Reis Nepomuceno – Higienização e Limpeza
•  Gisele Zanetti – Atração, Seleção e Desempenho
•  Iara Antunes Batista – CTI
•  Larissa Lucas Rocha – Educação Permanente
•  Lucas de Oliveira Domingos – TI
•  Og Marcos Alves Correa – TI
•  Priscila da Silva Pereira Xavier – CIHDOTT
•  Regiane Nunes dos Santos da Silva – CTI
•  Soraya Santanna Amazonas – CTI
•  Thayná Cecília Meireles Soares – CTI
•  Valeska Rodrigues - Residente Fonoaudiologia
 
Novos integrantes:
 
•  Bárbara Jacome Barcelos – Estomaterapia
•  Dayana Silveira Damasceno - SESMT 
•  Eliana Viana P. Coelho - Compras
•  Gleice Barbosa Reis- Residente de Urgência e Emergência
•  Patricia Lage Lemos- CTI
•  Pedro Ferreira – Ambulatório
•  Sarah Cássia - CTI
•  Tamires Domingos – Administração de Pessoal
•  Viviane Ribeiro – Auxiliar administrativa
•  Wênia Martins Saraiva – Neonatologia
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Fala, usuário!

“Gostaria de registrar meu grande e afetuoso agradecimento a todos os 
pro�ssionais do Risoleta por um atendimento feito à minha irmã e ao meu 
cunhado. Eles sofreram um acidente de moto e foram socorridos no Hospi-
tal. Fiquei surpreso pela estrutura e humanidade no atendimento. Para-
béns e, de novo, obrigado!”

Rafael Dias, acompanhante
Depoimento enviado para o LinkedIn do Risoleta

#SomosRisoleta

É mérito nosso

Todos os dias, nossas equipes se dedicam para melhor atender os usuários do Risoleta. Ser referência 
para mais de 1,2 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.

“Minha esposa teve nosso �lho na Maternidade do Hospital, mês passado, 
e eu �quei maravilhado. Gostaria de agradecer a todos os pro�ssionais do 
Risoleta pelo ótimo trabalho! Ficamos na Maternidade de segunda a 
sábado, tudo sempre muito limpo e ótimas refeições, mas o que me surpre-
endeu foi o atendimento da médica obstetra, tão atenciosa e especial. 
Também, a enfermeira que atendeu a minha Juliana (Ju) foi excepcional. 
Até palestra as gestantes receberam, um luxo!

Quero agradecer de coração, saí do Hospital impressionado. Deus abençoe 
todos sempre e que Ele possa retribuí-los pelo carinho e dedicação que 
tiveram. Sem contar que fazem todos os exames possíveis, sem palavras!”

Marcos Ferreira, acompanhante
Depoimento recebido pelo Google


