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Covid-19

Edição: 016
13/07/2022

Conecta Risoleta

“Não devemos menosprezar sintomas gripais. 
Autocuidado é importante, como completar o ciclo 
vacinal, usar máscaras e manter medidas de 
proteção coletivas”, destaca o infectologista.

Em 04/04/2022, o Hospital suspendeu o funcionamento do CECOVID – antiga porta de entrada para os pacientes com 
sintomas gripais/respiratórios. Desde então, os usuários sintomáticos têm recebido o primeiro atendimento em áreas 
especí�cas no Pronto-Socorro e, no caso das gestantes, na Maternidade.  

Nesta edição, compartilhamos os dados de atendimento no período de 05/04 a 07/07/2022 noti�cados pelo Núcleo 
de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NUVEH).

•     Total de 843 casos suspeitos de Covid-19. 
•     Desses, 593 foram considerados Síndrome Gripal (SG) e 250 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 
•     110 pacientes noti�cados por SRAG demandaram CTI, correspondendo a 44% das internações.

Unaí Tupinambás (UFMG). Foto: Reprodução YouTube TV UFMG.

Atendimentos Covid-19 no Risoleta

Tabela de casos de SG e SRAG estrati�cados por sexo e faixa etária:

SG SG Total SRAG SRAG Total Total 
Geral

Faixa Etária Feminino Masculino Feminino Masculino

0 a 1 ano 4 5 9 9

1 a 9 anos 2 2 2 2 4

10 a 19 anos 26 12 38 1 1 39

20 a 49 anos 285 125 410 25 21 46 456

50 a 59 anos 41 17 58 14 17 31 89

60 a 79 anos 39 26 65 47 56 103 168

80 a ou mais 13 7 20 34 24 58 78

Total Geral 404 189 593 124 126 250 843

Tabela de casos de SG e SRAG estrati�cados por sexo e faixa etária:

FONTE: Sistema MV, 2022 – Elaborado pelo NUVEH.

FONTE: Sistema MV, 2022 – Elaborado pelo NUVEH.
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Esfriou, redobre os cuidados

Estamos no inverno, em que a baixa umidade do ar e as mudanças bruscas na temperatura são estímulos para o surgi-
mento de doenças. Nesse período, o organismo �ca mais suscetível a problemas respiratórios, como alergias, gripes, 
sinusite, bronquite e resfriados. Sem falar na própria Covid-19!

Você está se cuidando?

•    Hidrate bastante! De preferência, tenha sempre uma garra�nha de água por perto. 
•    Mantenha os ambientes arejados, com janelas e portas abertas. 
•    Atente-se para a vacinação. A 4ª dose contra a Covid-19 está disponível para os trabalhadores da saúde, garanta a sua! 
•    Mantenha sempre sua máscara de proteção. Nesse período, ela é uma grande aliada. 

Os resultados a seguir, de pacientes noti�cados com SRAG, baseiam-se na coleta de material nasofaríngeo para realização 
de Teste Rápido Covid-19, RT-PCR Covid-19 ou Painel Viral, estrati�cados por sexo.

Covid-19

O desfecho dos casos noti�cados com SRAG está na tabela abaixo. Do total no período, 15,2% pacientes evoluíram a óbito 
e entre os usuários com exame de Covid-19 positivo a taxa de óbito foi de 15,79%. 

Tabela de Resultados x Sexo em pacientes noti�cados com SRAG:

Resultado Feminino Masculino Total Geral

SARS COV-2 18 20 38

METAPNEUMOVIRUS E SARS Cov-2 1 1

METAPNEUMOVIRUS 1 1 2

NÃO DETECTÁVEL 89 88 177

RINOVÍRUS 1 1

SEM COLETA 13 15 28

VSR (VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO) 2 1 3

Total Geral 124 126 250

Tabela de resultados x desfecho dos casos noti�cados com SRAG:

A pandemia não acabou! Faça a sua parte, continue mantendo as medidas de proteção,
como uso de máscara facial cobrindo nariz e boca e a correta higienização das mãos.

Resultado ALTA INTERNADO ÓBITO TRANSFERÊNCIA Total Geral
SARS COV-2 14 7 6 11 38

METAPNEUMOVIRUS E SARS Cov-2 1 1
METAPNEUMOVIRUS 1 1 2

NÃO DETECTÁVEL 94 49 26 8 177
RINOVIRUS 1 1

SEM COLETA 16 5 5 2 28
VSR (VÍRUS SINCICIAL 

RESPIRATÓRIO) 3 3

Total Geral 130 61 38 21 250

FONTE: Sistema MV, 2022 – Elaborado pelo NUVEH.

FONTE: Sistema MV, 2022 – Elaborado pelo NUVEH.
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Fala, trabalhador!

A arte da trabalhadora Julianete Gomes

“Nunca imaginei que meus desenhos e minhas mensagens fossem 
repercutir tanto, dando acalento e alegria para quem precisa. A gente 
nunca imagina os sentimentos que cada pessoa traz dentro de si”! 

Quem circula pelo Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Risoleta se 
depara com desenhos e mensagens de motivação nas caixas de 
descarte de materiais perfurocortantes (descarpacks). As artes e as 
palavras são da técnica de Enfermagem Julianete de Souza Gomes.

Ela diz que sempre gostou de desenhar e resolveu deixar mensagens 
para seus colegas de trabalho. “Sempre gostei de colorir aqueles livros 
de desenhos com mensagens, mas desenhar comecei aqui no Risoleta. 
Trabalhei onze anos em outro lugar, sempre em CTI adulto, às vezes 
deixava mensagens para meus colegas e para os pacientes. As caixas 
são tristes, queria dar vida a elas e um pouco de alegria para todos, 
colegas, pacientes e familiares”, conta. 

Nascida e criada na região de Venda Nova, desde 2010 ela atua 
em CTI adulto e entrou em nosso Hospital em fevereiro deste ano. 
“Estou gostando muito de trabalhar aqui no CTI do Risoleta, pra mim é 
uma experiência nova trabalhar no SUS. As pessoas me acolheram com tanto carinho e paciência. Espero que todos possam 
desfrutar das mensagens e desenhos que deixo, faço com muito carinho”, diz. 

Com orientações do Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho (SESMT), os desenhos são feitos 

durante a montagem da caixa. 

A caixa que a Julianete está segurando está vazia. 
Gestos como esses de Julianete deixam o 
ambiente mais leve e a rotina também. E você, tem 
alguma contribuição nesse sentido? Envie para 
ascom@hrtn.fundep.ufmg.br ou 99853-7140.



04

Fala, usuário!

“Há uns dias atrás, entrei em contato com a Ouvidoria para fazer um apelo sobre 
o meu pai Clóvis, que estava no corredor. Logo ele foi transferido para o quarto e 
desde então teve um atendimento excepcional! A equipe que o acompanhou e 
que realizou a cirurgia dele, em 22/06, assim como os pro�ssionais que cuidaram 
de meu pai no pós-cirúrgico, têm minha eterna gratidão! 

Parabéns pelo pro�ssionalismo e pelo atendimento humanitário, que Deus 
abençoe cada um de vocês do Risoleta. Sintam-se abraçados por mim e por toda 
nossa família!”

Fabíola Roberta Madruga,
�lha do paciente Clóvis – depoimento enviado à Ouvidoria 

#SomosRisoleta

É mérito nosso

Todos os dias, nossas equipes se dedicam para melhor atender os usuários do Risoleta. Ser referência 
para mais de 1,5 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 mãe, Geralda de Freitas Gomes, de 85 anos, sofreu uma queda aqui em 
casa, onde residia. Foi atendida no PA por uma equipe na qual gostaria de desta-
car o nome do Dr. Henrique, geriatra. Foi uma ótima acolhida, tanto por parte 
dele quanto por parte de todos/as os pro�ssionais envolvidos/as. Constataram 
uma fratura do fêmur e trombose. Diante do quadro de fragilidade de minha 
mãe e devido às comorbidades pré-existentes, ela não pôde ser submetida a 
cirurgia.

Assim sendo, foi encaminhada para a equipe de Cuidados Paliativos, na qual 
destaco os nomes da Drª Lara e, por meio dela, dos demais pro�ssionais da 
equipe multidisciplinar que cuidaram de minha mãe (gostaria de nomeá-las uma 
a uma, mas minha memória não consegue lembrar). 

Minha mãe faleceu hoje pela manhã. Estamos todos consternados aqui, entre 
familiares e amigos. Contudo, não posso deixar de registrar a excelência e cari-
nho que ela e todos nós recebemos. Por isso quero deixar registrado, em nome 
de minha família, este pequeno relato de nossa gratidão. Pro�ssionais como 
vocês fazem com que acreditemos em um Brasil viável onde, muitas vezes, os 
melhores tesouros permanecem ocultos ou no anonimato. Muito obrigado!"

João Manoel Ferreira Gomes,
�lho da paciente Geralda – depoimento recebido pelo site do Risoleta
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Dica do trabalhador

Assista gratuitamente: 
https://youtu.be/b-kZMfwvKsM

Filme “Saúde tem Cura” aborda a potência 
e as fragilidades do SUS

Essa dica foi enviada pela Dra. Leonor Ribeiro, gerente médica da Linha do Cuidado Cirúrgico. 
Envie a sua também: ascom@hrtn.fundep.ufmg.br ou (31) 99853-7140

No início de junho deste ano foi lançado o �lme “Saúde tem Cura”, que aborda a potência e as fragilidades do SUS, o único 
sistema de saúde do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas gratuitamente. 

A produção mostra como era o Brasil antes do SUS, fala da luta para a sua criação, traça um panorama da atualidade 
e pensa o futuro da saúde pública, tudo isso com depoimentos de pessoas que participaram dos primeiros debates 
sobre um sistema público e universal de saúde, de pro�ssionais que atuam no dia a dia do sistema, de representantes 
da sociedade civil e de usuários.

Dirigido pelo premiado cineasta Silvio Tendler e com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o longa-metragem traz 
documentos inéditos da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, considerada a base da criação do SUS e a 
expectativa de que a saúde e democracia caminhassem juntas para a melhoria das condições de vida do povo brasileiro e 
para um Estado de bem-estar social. 


