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Desde o início da Covid-19 no Brasil, o Risoleta vem 
acompanhando as orientações dos órgãos sanitários, 
adequando processos e fluxos e realizando divulgações 
junto aos públicos de relacionamento. Priorizamos a 
adequação da estrutura e dos atendimentos, primando 
pela saúde e segurança de pacientes e profissionais. 

Antecipamos todas as medidas possíveis e continuamente 
revemos a rota e aprimoramos nossas ações. Confira 
neste documento um consolidado de março de 2020 a 
junho de 2022 com as principais medidas adotadas pelo 
Hospital. Vamos juntos, sempre! 



04

Cartazes nas recepções com sintomas, prevenção 
e primeiros países monitorados e vídeos públicos 
nas TVs sobre o tema. Cartaz na sala de atendimento 
onde os pacientes suspeitos aguardavam liberação 
com orientações pós alta.

Março 2020

Aprovação do fluxo de atendimento ao paciente 
com quadro de síndrome respiratória. 

Para saber mais sobre o coronavírus acesse:
saude.gov.br/coronavirus

Aplicativo do Ministério da Saúde para prevenção e combate:

Cartaz sobre os sintomas da Covid-19.

02 e 03/mar  -

03/mar  -
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Aprovação do fluxo de atendimento às 
gestantes durante a pandemia.

Rodadas de conversa com 143 trabalhadores 
no Pronto-Socorro, turnos diurno e noturno, 
sobre a Covid-19, o fluxo de atendimento 
vigente e dúvidas.

Início do treinamento de paramentação/despa-
ramentação presencial.

Cartaz sobre os sintomas da Covid-19.

Treinamento de paramentação e desparamentação.

Criação do Comitê de Enfrentamento à 
Covid-19, com líderes de setores variados, 
para agilizar a tomada de decisão e enca-
minhamentos em reuniões periódicas.

04 a 09/mar  -

13/mar  -

15/mar  -

16/mar  -
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Suspensão dos internatos de graduação e estágios 
técnicos no Hospital.

Restrição de visitantes e acompanhantes, a 
princípio no Pronto-Socorro, CTI, na Maternidade 
e Neonatologia. Posteriormente, foram realizadas 
revisões de fluxos e novas divulgações diante do 
avanço da pandemia, restringindo a circulação de 
usuários no Hospital. Ainda, incorporamos novos 
processos relacionados ao Boletim Médico.

Adequações relacionadas ao refeitório: líquidos e 
pão passaram a ser servidos por porção; o espaço se 
torna exclusivo para trabalhadores (acompanhantes 
passaram a receber marmitas); o horário das refei-
ções foi ampliado e estabeleceu-se uma nova rotina 
de higienização de utensílios e do espaço.

Campanha sobre doação de sangue na pandemia 
(site, LinkedIn, WhatsApp e Jornal do Ônibus/BH 
Trans). 

Peças de divulgação - Campanha de Doação de Sangue.

16/mar  -

18/mar  -

18/mar  -

19/mar  -
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Criação de pasta na rede (Q:\COVID) centralizando 
arquivos vigentes para consulta.

Boletim Informativo Nº 01

Comitê Interno do HRTN de Enfrentamento ao Covid-19

O HRTN formou, em 16/03/2020, o Comitê Interno de Enfrentamento ao Covid-19 
para de�nir, assegurar, avaliar e monitorar as ações de prevenção e controle do 
vírus, relacionadas à proteção das equipes, ao desenvolvimento das atividades de 
ensino e ao manejo clínico dos pacientes no âmbito da Instituição, adequando a 
atualização das informações técnico-cientí�cas de análise da situação epidemi-
ológica e das recomendações e notas técnicas dos órgãos o�ciais – Ministério da 
Saúde, SES/MG e SMSA/BH – à realidade do Hospital. 

O Comitê tem como membros �xos: Diretorias Geral, Técnico Assistencial e 
Administrativa, Assessoria de Comunicação, Gerência de Enfermagem, 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Coordenação Médica e de Enfermagem do 
Pronto-Socorro, da Maternidade, das Linhas de Cuidado Clínico, Cirúrgico e Inten-
sivo, além do NEPE e do SESMT.

DELIBERAÇÕES DO COMITÊ ATÉ 20/03/2020

Sobre a assistência aos pacientes com suspeita de Coronavírus/Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Buscando adequar-se à nova situação para conter o crescimento acelerado do 
número de casos de Covid-19, o HRTN está montando o Centro de Atendimento ao 
Coronavírus/Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

COVID-19

Peças de divulgação - Campanha de Doação de Sangue.

Primeiro Boletim Informativo

19/mar  -

1º Boletim Informativo para os trabalhadores com in-
formações importantes sobre SRAG/Covid-19 e ampla 
divulgação em todos os canais internos. Esse Boletim 
teve divulgação constante até outubro. Em função da 
menor demanda por divulgações, optou-se por man-
ter uma seção Covid-19 em um novo Boletim institu-
cional mensal.

20/mar  -
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Sinalização externa orientando usuários com 
sintomas respiratórios a se dirigirem ao Centro 
de Atendimento ao Coronavírus/SRAG. 

Divulgação do fluxo para avaliação dos 
trabalhadores com sintomas respiratórios 
com/sem febre, imunossuprimidos, portadores 
de patologias graves/crônicas não controladas, 
gestantes ou lactantes com filho de até 6 meses 
de idade e profissionais a partir de 70 anos. As 
orientações foram revistas posteriormente.

24/mar  -

24/mar  -

Parceira com laboratório CT Vacinas/UFMG 
para exames com agilidade frente à sobrecarga 
da Funed no momento. Posteriormente, encer-
rou-se a parceria com o CT Vacinas (14/4) e foi 
mantida a realização dos exames de Covid-19 
com a Funed - e apoio do Núcleo de Ações e 
Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade 
de Medicina da UFMG - NUPAD.

23/mar  -

Sinalização externa orientativa aos usuários com sintomas respiratórios.
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Lançamento de ampla campanha de higienização 
das mãos.

Entrevista da diretora Mônica Costa à TV Alterosa 
sobre adequações do Risoleta frente à Covid-19. 
Assista aqui.

Higienizar frequentemente e de maneira correta
é a melhor maneira de prevenir doenças.

A SAÚDE TAMBÉM
ESTÁ EM SUAS MÃOS

A SAÚDE TAMBÉM
ESTÁ EM SUAS MÃOS

Mãos limpas, todos seguros.

Imagem conceito da Campanha de Higienização das Mãos

24/mar  -

24/mar  -

Lançamento da campanha de financiamento 
coletivo #ColaboreHospitaisUFMG, liderada pela 
Universidade Federal de Minas Gerais e Fundep 
em benefício das Instituições de Saúde vinculadas.

24/mar  -

https://www.alterosa.com.br/programas/jornal-da-alterosa/risoleta-neves-e-ufmg-fecham-parceria-para-testes-de-covid-19/
https://www.colaborehospitaisufmg.com/
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Campanha interna de imunização contra a 
Influenza antecipada.

Suspensão das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

Abertura de vagas na assistência para enfrenta-
mento à Covid-19.

Aprovação do Protocolo 087 - Assistência 
obstétrica e neonatal Covid-19.

Campanha de vacinação dos trabalhadores

24/mar  -

25/mar  -

25/mar  -

26/mar  -

Criação de grupo no Telegram para divulgação 
de informações visando ao maior alcance dos 
profissionais.

26/mar  -
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Aprovação do fluxo de alojamento neonatal 
durante a pandemia.

Inauguração do Centro de Atendimento ao 
Coronavírus/SRAG (CECOVID).

Cuidados com os trabalhadores das áreas 
Covid com a separação dos locais para descanso 
e entrega das refeições no próprio setor.

1° Boletim Epidemiológico divulgado aos 
trabalhadores. Desde então, publicação de 
uma edição diária e também de um Boletim 
Epidemiológico consolidado (primeiro semanal, 
depois quinzenal).

Equipamentos do CECOVID.

Sinalização/divulgação da Unidade de Internação 
do 4º andar para pacientes com suspeita de 
Covid-19.

27/mar  -

27/mar  -

30/mar  -

30/mar  -

30/mar  -
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Abril 2020

Vídeo da diretora-geral Alzira Jorge destinado 
aos trabalhadores sobre a atuação da Instituição 
frente à Covid-19.

Vídeo da diretora-geral Alzira Jorge destinado aos trabalhadores.

01/abr  -

Informe sobre acolhimento psicológico gratuito aos 
líderes, em parceria com o Núcleo de Psicologia SER. 
Na data foi informado um projeto mais amplo para 
todos os trabalhadores com divulgação posterior.

02/abr  -

Implementação do Treinamento de Integração 
virtual para o acolhimento de novos trabalhadores 
e repasse de informações importantes para o 
início das atividades laborais.

01/abr  -

https://1drv.ms/v/s%21AixahloNdw0ZqNtSBz7LmJvV_SjzJw%3Fe%3Dw1XJwD


13

Primeiro documento de paramentação/des-
paramentação de EPIs para auxílio aos traba-
lhadores sobre o uso adequado e consciente 
– depois revisado com contribuições da equipe. 
Delimitações de espaços em todas as áreas 
SRAG/COVID.

Divulgação de fluxo para manipulação de 
kits e devolução de materiais e medicamentos.

Divulgação do fluxo de dispensação e 
conservação das máscaras N95.

Aprovação do fluxo de paciente cirúrgico 
proveniente do Pronto-Socorro – Covid-19.

Aprovação do fluxo para identificação e 
isolamento de casos suspeitos fora da área 
Covid-19.

Página do documento de paramentação/desparamentação de EPIs.

02/abr  -

03/abr  -

03/abr  -

06/abr  -

06/abr  -

Precaução respiratória:
para atendimentos aos pacientes das áreas SRAG/COVID-19

e todos os procedimentos geradores de aerossóis.

EPIs: PARAMENTAÇÃO
E DESPARAMENTAÇÃO
NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO SRAG/COVID-19 

•  RETIRE os adornos, PRENDA os cabelos e SIGA as demais orientações previstas na portaria nº 8 de 
2017, disponível na INTRANET;

•  Reúna todos os EPIs necessários;

•  Lave as mãos com água e sabão ou solução alcoólica 70%;

•  Coloque os EPIs na sequência abaixo:

1) Máscara N95 ou equivalente: antes de entrar nas áreas de atendimento SRAG/ COVID-19;
2) Avental ou capote;
3) Touca;
4) Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção;
5) Luvas.  

Nas áreas de atendimento SRAG/COVID-19 é obrigatório o uso da precaução respiratória 
DURANTE A CIRCULAÇÃO por todos os trabalhadores nesses ambientes.

Atenção!

As áreas de atendimento SRAG/COVID-19 terão locais identi�cados como “ÁREA DE PARAMEN-
TAÇÃO” e “ÁREA DE DESPARAMENTAÇÃO”  e estarão delimitados no chão com linha vermelha 
para colocarem e retirarem os EPIs.

A MÁSCARA N95 ou equivalente é o ÚNICO EPI que deve ser colocado ANTES DE ENTRAR no 
setor de atendimento SRAG/COVID-19 (porta de entrada do setor) e deve ser retirado fora da 
área assistencial de atendimento, em local exclusivo e sinalizado como “ÁREA DE DESPARAMEN-
TAÇÃO DA N95”.

Demais pro�ssionais solicitados a prestar atendimento nas áreas SRAG/COVID-19 deverão uti-
lizar os EPIs de precaução respiratória (touca, máscara N95 ou equivalente, óculos de proteção, 
luvas e capote) que estarão disponíveis no setor de origem e deverão ser colocados e retirados 
nas áreas indicadas para paramentação e desparamentação.

14/04/2020

https://1drv.ms/v/s%21AixahloNdw0ZqNtSBz7LmJvV_SjzJw%3Fe%3Dw1XJwD
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Multirão de limpeza em áreas Covid e demais setores 
assistenciais. Depois, essa ação tornou-se periódica.

Divulgação do Protocolo 086 de intubação e extubação 
Covid-19.

Divulgação de apoio emocional aos trabalhadores 
pelos projetos SOS Apoio Emocional e A Chave da 
Questão, além de dicas para autocuidado corpo/
mente.

Contato do CT Vacinas sobre possibilidade de 
resultados falsos positivos e sugestão de retestagem 
de todos os trabalhadores e pacientes, feita entre 15 
e 17/4.

Compartilhamento de dicas de cuidados ao chegar 
em casa. 

08/abr  -

09/abr  -

09/abr  -

09/abr  -

14/abr  -
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Denúncias na imprensa alegando aumento de 
trabalhadores infectados e falta de EPIs. No mesmo 
dia, divulgamos nota de posicionamento aos jornalistas.

Pedido de direito de resposta sobre divulgações 
incorretas na mídia. Novas reportagens com denúncia 
contra o Hospital. Respondemos com nota e vídeos 
(Unaí Tupinambás, Arthur Nicolato, Max Denes) – 
disponíveis aqui.

Coleta dos exames (swab e sorologia) pela equipe do 
Laboratório na casa dos trabalhadores que estavam 
afastados pelo SESMT.

Estabelecimento  do uso obrigatório de máscaras nas 
dependências do Hospital por toda a equipe.

16/abr  -

14/abr  -

15/abr  -

16/abr  -

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvhxFWFSWi7o%26list%3DPLMMM6-pi-D-1aac5yi-oSBYoJsl2_Elt7
https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DvhxFWFSWi7o
https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFZcFcGsyzFE%26t%3D2s
https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dqde3XKhebyg%26t%3D11s
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Visitas do Coren-MG e de servidores da Secretaria 
de Saúde de BH, para avaliar medidas adotadas 
pelo Hospital e condições de trabalho dos 
profissionais.

Retorno do CT Vacinas afirmando que não 
havia nenhum infectado no Risoleta. Envio de 
nota para imprensa sobre a contraprova dos 
testes, assinada conjuntamente pelo Hospital, 
CT Vacinas e UFMG.

Entrevista da diretora Mônica Costa ao vivo no 
MGTV 1ª Edição sobre a contraprova dos exames.

Entrevista da diretora Mônica Costa ao vivo no MGTV .

17/abr  -

17/abr  -

18/abr  -

Visitas do CRM-MG e do Sintappi-MG para avaliar 
medidas adotadas pelo Hospital e condições de 
trabalho dos profissionais.

16/abr  -

https://globoplay.globo.com/v/8492769/
https://globoplay.globo.com/v/8492769/
https://globoplay.globo.com/v/8492769/
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Definição de nova padronização para os projetos 
de pesquisa, com priorização da temática coronavírus 
e divulgação aos trabalhadores e no site.

Novas medidas no refeitório para minimizar risco 
aos trabalhadores.

Lançamento de campanha de reconhecimento e 
valorização dos profissionais.

Divulgação de documento e fluxo sobre cuidados 
paliativos em tempo de pandemia.

Disponibilização do projeto de extensão Janela da 
Escuta (UFMG), com psicanalistas para apoio emocional 
individual e gratuito a todos os trabalhadores do 
Risoleta.

22/abr  -

23/abr  -

24/abr  -

27/abr  -

30/abr  -

Divulgação de vídeo próprio de paramentação/
desparamentação de EPIs.

20/abr  -
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Maio 2020

Divulgação das rotas para a movimentação de pacientes 
suspeitos/confirmados de Covid-19 na Instituição. 
Posteriormente, o documento teve alterações.

Divulgação da Portaria 7, com orientações sobre 
afastamento de profissionais frente às medidas tem-
porárias e emergenciais de prevenção do contágio 
pela Covid-19.

Campanha de doação de celulares usados e início de 
interação virtual (videochamadas) entre familiares 
e pacientes isolados ou impossibilitados de ter 
contato presencial – ação conduzida pela Psicologia 
com apoio da Enfermagem. Página do documento para movimentação de pacientes.

06/mai  -

06/mai  -

10/mai  -
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No Dia das Mães durante a pandemia, distribuição 
de kits produzidos a partir de um movimento 
solidário liderado pelo Conselho de Saúde do 
Hospital com apoiadores e 13 costureiros voluntários.

Lançamento Mindfulness e LabmovOnline, 
iniciativas com foco no bem-estar físico e mental 
dos trabalhadores.

Blitz da CIPA no refeitório com o objetivo de 
conscientizar os trabalhadores sobre as medidas 
de prevenção contra a Covid-19.

11/mai  -

10/mai  -

19/mai  -
Membros da CIPA em ação educativa próximo ao refeitório.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJIdjeZsHqfI%26list%3DPLMMM6-pi-D-0fJBvQBZKBd6w90uTmXC7h
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Divulgação de 26 vídeos com cada uma das rotas para a 
movimentação de pacientes suspeitos/confirmados de 
Covid-19 no Hospital.

Divulgação do protocolo atualizado de manejo clínico 
do paciente suspeito/confirmado de infecção por 
Covid-19 e dos fluxos revisados: de atendimento ao 
paciente com quadro de síndrome respiratória; de 
atendimento ao paciente em onda vermelha; para 
identificação e isolamento dos pacientes internados 
fora da área Covid que tornaram-se suspeitos; de cuidados 
com o corpo do paciente pós-óbito com suspeita ou 
confirmação de Covid-19.

Divulgação sobre a instalação de novos dispensadores 
de álcool glicerinado 70%, pias e dispensadores de 
sabonete em lugares estratégicos, totalizando 515 
suportes de álcool em espuma e 565 pias com suportes 
de sabonete. Frame de um dos vídeos das rotas para movimentação de pacientes. 

22/mai  -

25/mai  -

22/mai  -
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Até esta data, foram treinados cerca de 1.500 trabalhadores 
das áreas assistenciais, administrativas e de apoio sobre o 
uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

27/mai  -

Adesivação de 27 ambientes com grande fluxo de pessoas 
como forma de incentivo ao distanciamento social.

29/mai  -
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Junho 2020

Durante todo o mês – Campanha Junho Vermelho para 
incentivar doações de sangue considerando o contexto 
de baixa de estoque em função da pandemia.



Início de divulgações pelo sistema de som do Risoleta sobre 
a importância de se proteger contra o novo coronavírus, 
com temas como distanciamento social e higienização 
das mãos – ação sugerida pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa). 

09/jun  -

23

Início de pesquisas relacionadas ao novo coronavírus 
(superfícies e ar), em parceria com a UFMG, para um 
melhor monitoramento e a desinfecção reforçada dos 
locais, ampliando a segurança para trabalhadores e 
pacientes e servindo de contribuição para a ciência.

09/jun  -

Revisão das orientações de padronização de produtos 
como parte do Programa de Limpeza e Desinfecção 
Ambiental no Risoleta e atualização do PRS-CIH016 
“Orientações para limpeza e desinfecção”.

15/jun  -

Reunião entre pesquisadores da UFMG, Diretoria e profissionais do Risoleta
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Sensibilização quanto à obrigatoriedade de máscara 
durante toda a permanência no Hospital com início 
da solicitação de assinatura dos termos de responsabi-
lidade por pacientes e acompanhantes, na admissão 
– documentos vinculados à ficha do paciente e ao 
prontuário.

22/jun -

Realização da vivência on-line “Os 4 Quartos da Mudança 
- Reflexões sobre um momento de crise”, com a psicóloga 
Renata Livramento, destinada aos líderes.

23/jun  -
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Julho 2020

Treinamento da equipe do Transporte sobre o uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adoção 
de novo protocolo de desinfecção dos veículos e 
disponibilização nas ambulâncias de um “Kit Covid” para 
deslocamento de pacientes entre as unidades de saúde 
de forma segura e no tempo adequado.

03/jul-

Início de inquérito sorológico com participação voluntária 
de profissionais do Risoleta (fisioterapeutas, técnicos de 
enfermagem, enfermeiros e médicos), sobre o novo coro-
navírus, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte. Foram coletadas amostras a cada 15 dias.

03/jul-

Equipe do SESMT, responsável pela coleta nos trabalhadores do Risoleta
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Divulgação do fluxo de atendimento do Serviço Especia-
lizado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) aos 
trabalhadores em casos suspeitos de Covid-19. O arquivo 
foi atualizado posteriormente.

Divulgação sobre a homeopatia: consultas on-line 
gratuitas para trabalhadores,  em parceria com 
a Associação Médica Homeopática de Minas Gerais, e 
medicamentos sem custo graças ao apoio da farmacêutica 
homeopática Ione Lima Magalhães. Término da parceria 
aconteceu em 31/10.

14/jul  -

09/jul  -

Abertura de 11 leitos no CTI 4, no 2º andar/Ala B, para 
ampliação do atendimento a pacientes com suspeita/
confirmação de Covid-19 – totalizando 19 leitos de CTI 
para casos da doença.

13/jul  -
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O Serviço de Nutrição e Dietética (SND), desde 
20/7, está distribuindo na entrada do Refeitório 
saco plástico para acondicionamento da 
máscara de tecido durante a refeição. A medida 
é mais uma importante ação para garantir que 
todos usem essa barreira de proteção durante 
os deslocamentos pelo Hospital e evitem de 
colocar a máscara nas mesas do Refeitório.

20/jul  -

Em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte (SMSABH), o Risoleta 
tornou-se um dos pontos utilizados para agilizar 
a higienização e desinfecção das ambulâncias 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), diminuindo o tempo de deslocamento 
pela cidade para esse processo.

20/jul  -
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Agosto 2020

Durante todo o mês - Realização da campanha Agosto 
Dourado de incentivo ao aleitamento materno, abordando 
a importância dessa prática mesmo durante a pandemia. 



Resultado da pesquisa do Centro de Desenvolvimento da 
Tecnologia Nuclear (CDTN) – órgão vinculado à Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e ao Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
–, em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas da 
UFMG (ICB/UFMG), sobre a presença de coronavírus no 
ar (aerossóis atmosféricos) do Risoleta. Ao todo, 37 locais 
do Hospital foram monitorados e em apenas quatro foi 
detectada a presença do vírus.

06/ago  -

Instalação de barreiras de vidro em todas as recepções do 
2º ao 6º andar para impedir o contato mais próximo entre 
as pessoas e de eventuais gotículas de saliva na recepção.

06/ago  -
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Inclusão do documento “EPI_Dispensação e uso dos EPIs_
áreas Covid e não Covid 11.08.2020” na rede Q:\COVID-19 
e Intranet.

12/ago  -
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Divulgação do protocolo PRO HRTN 095: Orientações para prevenção, 
controle das infecções e disseminação intra-hospitalar associada ao 
SARS-CoV-2. O documento tem o objetivo de agrupar informações 
essenciais para os trabalhadores sobre os cuidados contra o vírus.

13/ago  -

Período de realização do treinamento “Precaução e Isolamento e 
NR32” para acesso dos trabalhadores do Risoleta. A ação educativa, 
adaptada e reestruturada devido ao contexto da pandemia, abordou 
o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e como podemos 
evitar a transmissão de microrganismos no ambiente hospitalar.

24 a 30/ago  -

Botão Informações Covid-19 incluído na Intranet para acesso do 
trabalhador aos documentos (POP, PRS e PRO), fichas de notificação, 
fluxos, formulários, orientações e portarias.

17/ago  -



0031

Início da entrega do Certificado de Vitória aos 
pacientes recuperados da Covid-19 no momento 
da alta, acompanhada de aplausos e registro foto-
gráfico. Posteriormente, envio do Certificado por 
WhatsApp aos usuários que ficaram internados no 
Hospital com a doença entre março e setembro.

Setembro 2020

02 /set  -

Certificado de VitóriaVitóriade VitóriaVitóriaVitóriade VitóriaVitóriaVitóriade VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
“A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa,

sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.”
João Guimarães Rosa

Obrigado por se manter forte mesmo em tempos difíceis. A sua passagem no Risoleta 
revela uma das maiores virtudes da humanidade: coragem. E hoje, você ganha a sua 
recompensa, um novo começo. A equipe do Risoleta comemora a sua recuperação 
da Covid-19.

Belo Horizonte,_______ de ______________ de 2020

____________________________________________

Divulgações da campanha Setembro Amarelo de 
conscientização e enfrentamento ao suicídio, rela-
cionando ao tema pandemia.

01 a 11/set  -



32

Reunião de alinhamento com a Mesa Diretora do 
Conselho Local de Saúde, depois de seis meses de pan-
demia. O encontro marcou a retomada das reuniões 
mensais com no máximo 15 conselheiros e respeitando 
as medidas de segurança contra a Covid-19.

Divulgação de ampla campanha em função do Dia 
Mundial de Segurança do Paciente, relacionando o 
tema com o reforço dos cuidados necessários para o 
enfrentamento à pandemia.

Ivânia Rodrigues (Conselheira/Usuária), Dra. Alzira Jorge, Rafaela Abreu 
(Conselheira/Trabalhadora), Maria da Glória Silva (Presidente do Conselho), 
Cibele Corrêa (Conselheira/Gestão) e Viviane Couto (Assessoria da Diretoria)

10/set  -

14 a 17/set - 



33

Aniversário de 22 anos do Risoleta. Realização de 
Reunião de Colegiado Ampliado, com participação de 
líderes do Hospital e representantes dos trabalhadores, 
além de convidados, para dar transparência às ações 
relacionadas à Covid-19, ao cenário financeiro e às 
obras e incorporações tecnológicas. Ainda, lançamento 
de uma exposição em formato de varal, no caminho 
para o Refeitório, com as principais ações relacionadas 
ao enfrentamento do novo coronavírus, organizada por 
temas (Boa Gestão, Informação, Acolhimento, Covid-19, 
Pesquisa, Saúde e Segurança, Solidariedade).

21/set   -

Lançado o Boletim Especial de Aniversário: Risoleta 22 anos, 
dando transparência aos dados relacionados à Covid-19, 
ao panorama assistencial, ao cenário financeiro e 
às obras e incorporações tecnológicas. 

25/set   -



34

Clique aqui e baixe a cartilha sobre doação de órgãos e tecidos.

Realização da campanha Setembro Verde, em 
função do Dia Nacional de Doação de Órgãos 
e Tecidos, desmistificando mitos relacionados 
ao tema e incentivando a doação durante a 
pandemia.

28/set a 02/out  -

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS
Deixe a vida continuar. Doe órgãos! 

Setembro/2020

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/11/cartilha_orgaos.pdf
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/11/cartilha_orgaos.pdf
http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/images//cartilha2_2020.pdf


0035

Inclusão de três documentos na rede Q:\COVID-19 e Intranet:  “Comunicados 
ASCOM - INSTITUCIONAL_Restrição de visitantes e acompanhantes.06”; “PRS 
RPS 001 - Inquérito verbal para acompanhantes, visitantes e gestantes” e “PRS 
TIN 002 - Orientações quanto ao boletim médico durante a pandemia e passo 
a passo para acesso ao contato telefônico de pacientes internados em áreas 
Covid ou cirurgia eletiva”. 

Outubro 2020

Instaladas 04 barreiras de proteção na recepção da Maternidade para impedir a 
troca de partículas de vírus entre o usuário e o recepcionista.

01/out  -

01/out  -



0036

Divulgação institucional sobre a aquisição da nova 
máquina Vitros XT 7600, para exames de bioquímica, 
imunologia, marcadores cardíacos e drogas de mo-
nitoração terapêutica, que possibilitou também a 
realização de testes de detecção do vírus causador 
da Covid-19.

Nova aba no site do Risoleta, “Dúvidas do Usuário”, conten-
do perguntas e respostas recorrentes sobre atendimentos 
de casos Covid-19 e outros, além de orientações relaciona-
das às visitas e ao acompanhamento de pacientes.

Equipe do Laboratório e o novo equipamento

Campanha Outubro Rosa, relacionando a importância 
dos cuidados com a saúde da mulher à pandemia.

08/out  -

08/ out  -

19 a 23/out -

V o c ê  e m  p r i m e i r o  l u g a r !
C u i d a r  d a  s a ú d e  é

e s c o l h e r  v i v e r  b e m .

O U T U B R O  R O S A

http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/images/outubro%2520rosa%25202020.pdf
http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/images/outubro%2520rosa%25202020.pdf


0037

Realização da Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho – SIPAT 2020, com o tema 
“Como manter a saúde e segurança em tempos de 
pandemia?”, e cinco focos de prioridades: alimentação 
saudável, higienização das mãos para a prevenção 
de doenças, prática de atividade física, saúde mental 
e uso corretos de EPIs.

26  a 29/out  -



38

Campanha Novembro Azul, relacionando a importância dos 
cuidados com a saúde do homem à pandemia.

Novembro 2020

2 a 13/nov  -

Neste mês – Formulação de estoque de itens da Farmácia para 
possibilitar a compra de um maior número de medicamentos 
de uma só vez, garantindo quantidade por mais tempo. O es-
toque minimiza os preços abusivos oferecidos pelos fornece-
dores durante a pandemia e evita possíveis faltas de produtos. 

http://intranet.hrtn.fundep.ufmg.br/images/cartilha%2520novembro%2520azul%25202020.pdf
http://intranet.hrtn.fundep.ufmg.br/images/cartilha%2520novembro%2520azul%25202020.pdf
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/11/cartilha_novembro.pdf
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Apresentação deste book “Medidas de Enfrentamento à 
Covid-19 no Risoleta” em reunião do Conselho Local de 
Saúde.

Reabertura da Academia com as devidas adequações físicas 
e cuidados exigidos durante a pandemia baseados no 
documento divulgado na rede: “PRS HRTN 001 Plano de 
reabertura da academia do Risoleta em tempos de pandemia 
da Covid-19”.

16/nov  -

Lançamento do Boletim Conecta Risoleta. O informativo 
conjuga atualizações sobre a Covid-19 no Hospital com 
outros temas institucionais e tem periodicidade mensal.

16/nov  -

03/nov  -

Edição: 001

Conecta Risoleta
16/11/2020

01

Em outubro, encerramos a publicação do Boletim Covid-19 (conforme divulgado na última 
edição) e, hoje, lançamos este Informativo com pautas variadas e periodicidade mensal. O objetivo 
é dar voz às ações e projetos mostrando que o Risoleta continua com as demandas impostas pelo 
novo coronavírus, mas vai muito além como Hospital Geral. Temos diversas iniciativas vigentes que 
merecem ser compartilhadas e queremos valorizar mais nossos trabalhadores e usuários. Este 
Boletim é, então, espaço para toda a pluralidade existente em nossa Instituição.

Teremos seções �xas como: 

O que você deseja ver por aqui? Tem sugestões?
Envie por e-mail (ascom@hrtn.fundep.ufmg.br) ou pelo WhatsApp (99853-7140).

Vamos juntos fazer deste um
canal de comunicação

da equipe Risoleta!

Covid-19

Lean nas Emergências Fala, usuário!

E ainda a possibilidade de abordar assuntos variados sem uma seção especí�ca, de forma �exível. 

Fala, trabalhador!

Gestão à Vista

>

Adequação do grupo do Telegram do Risoleta, antes 
voltado exclusivamente para as atualizações sobre a 
Covid-19, para canal de comunicados variados sobre o 
Hospital. Os Boletins Epidemiológicos e demais atualiza-
ções Covid-19 continuam sendo compartilhados.

16/nov  -

http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/images//conecta1.pdf
http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/images//conecta1.pdf


40

Lançamento de campanha de conscientização 
sobre a Covid-19 nos canais institucionais e de 
parceiros (Fundep e UPA Centro-Sul). A inicia-
tiva foi motivada pelo aumento dos casos da 
doença, em novembro, para alcance do público 
interno (trabalhadores) e externo (usuários e 
seguidores das redes Risoleta). 

27/nov   -

Criação do botão ‘Visitantes e Acompanhantes’ 
no site do Risoleta contendo orientações sobre 
horário e restrição das visitas e acompanhantes 
e Boletim Médico em áreas de atendimento Covid 
e não Covid.

22/nov  -

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/covid-19/


0041

Lançamento do novo modelo de Gestão de Pessoas por Compe-
tências aos líderes seguindo todas as medidas de prevenção à 
Covid-19, como redução do público, respeito ao distanciamento 
social, kits com lanches individuais e disponibilização de álcool 
em gel. 

Dezembro 2020

Divulgação do documento ‘Eventos e confraternizações de fim 
de ano’ com diretrizes e orientações aos trabalhadores sobre 
as medidas preventivas nos encontros de Natal e Ano Novo 
em tempos de pandemia.

11/dez  -

15/dez  -



0042

Semana de Natal no Risoleta seguindo os protocolos contra a contaminação pela Covid-19. O tradicio-
nal Café de Natal foi cancelado e a apresentação do Coral Vozes do Risoleta foi itinerante para evitar 
aglomeração – ação substituída pela entrega de um kit (panetone, caixa de bombom e biscoito) a cada 
trabalhador. Foi mantida a doação de kits de higiene pessoal da Campanha Solidária aos pacientes do 
Hospital, porém a distribuição foi conduzida por trabalhadores voluntários (evitando a vinda de Papai 
Noel externo). 

21 a 25/dez - 



0043

Mudança do Atendimento de RNI – destinado a usuários 
que fazem uso de medicamento anticoagulante (Varfarina) 
– para prédio anexo ao Hospital. Com o início da pandemia 
e a abertura do Cecovid, esse serviço que funcionava no 
Ambulatório foi transferido para o prédio do Núcleo de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE). Com a retomada 
gradativa dos pacientes (cerca de 40/dia) optou-se por 
separar o RNI dos atendimentos do Ambulatório. O 
espaço do antigo Compras foi reformado para abrigar 
as demandas do RNI, seguindo todos os protocolos de 
segurança.

Janeiro 2021

05/jan  -



0044

Divulgação do documento “Orientações gerais e medidas adotadas pelo Risoleta relacionadas à 
contenção do avanço da Covid-19”, informando importantes medidas de proteção adotadas pelo 
Hospital durante a pandemia, como a paralização da Academia, de treinamentos institucionais 
presenciais e reuniões presenciais devido ao Decreto nº 17.523, de 7 de janeiro de 2021, da Prefeitura 
de Belo Horizonte, determinando lockdown.

11/jan  -

Início do cronograma de imunização dos trabalha-
dores do Risoleta com a vacina Coronavac (produzida 
pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac), 
seguindo o Plano Municipal de Vacinação contra a 
Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, que prevê 
a vacinação de 100% dos trabalhadores do Hospital. 
A primeira trabalhadora vacinada foi Cristiana Almeida, 
técnica de enfermagem que atua no CTI. 

Foram realizados comunicados de orientação sobre 
a campanha e toda a cobertura desse marco para a 
equipe do Hospital, com divulgações.

20/jan  -

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDP9cdLXJ9dw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDP9cdLXJ9dw


45

Divulgação interna e externa do caso da pacien-
te Crisleine Souza, diagnosticada com Púrpura 
Trombocitopênica Trombótica (PTT) depois de ter 
se infectado pela Covid-19. A atuação da equipe 
multiprofissional do Risoleta foi responsável pelo 
sucesso de sua recuperação em curto tempo de 
atendimento. As reportagens foram publicadas, 
além dos canais de Comunicação do Hospital, na 
TV UFMG e na Rede TV! Brasil.

27/jan  -

Crisleine e sua tia Beatriz.

Ampliação progressiva do número de leitos de 
cuidado semi-intensivo, de maneira a atender 
demandas provenientes do Bloco Cirúrgico, CTI, 
Pronto-Socorro, Enfermarias Clínicas, Cirúrgicas e 
Maternidade. Além disso, houve a reabertura do 
CTI 2 para retaguarda de pacientes em estado crítico.

27/jan  -

https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dmk0NbziTeVE
https://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/cidades/tratamento-inovador-salva-a-vida-de-mulher-com-doenca-rara


46

Fevereiro 2021

Início da 2ª dose da vacinação contra a Covid-19 
(para quem tomou a primeira dose em janeiro), 
mais uma vez seguindo o Plano Municipal de 
Vacinação da Prefeitura de Belo Horizonte. Res-
peitou-se o intervalo de 14 a 28 dias entre as 
duas doses.

09/fev  -

Realização do primeiro mutirão de limpeza in-
tegrada do ano, com a desinfecção terminal de 
superfícies fixas, mobiliários e equipamentos de 
todas as áreas assistenciais com foco em reforçar 
as medidas de prevenção contra a Covid-19.

08/fev  -



0047

Feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas 
cancelados em função da Covid-19. Foi feita 
uma divulgação institucional incentivando a 
conscientização sobre a importância de não 
aglomerar durante o agravamento da pande-
mia.

Primeira cerimônia de encerramento das 
Residências Médica e Multiprofissional 
do Risoleta em formato semipresencial 
em função da pandemia. Os formandos 
e preceptores foram divididos em salas 
para assegurar o distanciamento social e 
houve transmissão on-line para os familiares 
acompanharem em casa.

15 a 17/fev  - 

26/fev  -

Encerramento das Residências Médica e Multiprofissional.



0048

Março 2021

Primeira cerimônia de Boas-vindas das Residên-
cias Médica e Multiprofissional do Risoleta em 
formato semipresencial em função da pande-
mia. Os novos residentes foram divididos em 
salas de transmissão para assegurar o distancia-
mento social e o evento teve duração reduzida 
pela metade.

Novos residentes assistindo à transmissão da cerimônia.

01/mar  -

Continuidade da vacinação contra a Covid-19 para 
aqueles trabalhadores faltantes durante as etapas 
anteriores e os residentes com entrada em março 
de 2021. Seguiu-se o Plano Municipal de Vacinação 
da Prefeitura de Belo Horizonte e foi respeitado o 
intervalo de 14 a 28 dias entre as duas doses.

01/mar  -



0049

Assinatura de termo de responsabilidade 
quanto à aderência aos cuidados contra a 
contaminação da Covid-19 (paramentação 
adequada, respeito ao distanciamento 
social, norma de higienização das mãos, en-
tre outros) pelos residentes com entrada em 
março/2021.

Início do atendimento por Fast Track, pelo 
projeto Lean nas Emergências, dos pacientes 
classificados pelo Protocolo de Manchester 
como prioridade clínica verde ou azul. Esses 
pacientes são imediatamente encaminhados 
aos consultórios da Clínica Médica, reduzindo 
o tempo de espera dos demais e agilizando 
os atendimentos graves. Em função do agra-
vamento da pandemia, o atendimento por 
Fast Track foi interrompido.

Entrada para o atendimento por Fast Track.

01/mar  -

01/mar  -



0050

Atualização da sinalização externa com retirada 
de banners obsoletos e inserção de novas placas 
direcionando os pacientes ao atendimento por 
Fast Track, RNI e Ambulatório de Egressos.

01 a 15/mar  -

Ampliação da Enfermaria Covid-19 em decorrência 
do aumento de pacientes com a doença. A partir 
da data, o 4º A tornou-se uma unidade de internação 
dedicada ao manejo clínico de pacientes com coro-
navírus, com um total de 24 leitos (mais 7 extras). 
Somando com o 4ºB, a Enfermaria Covid-19 passou a 
ter 48 leitos (mais 14 extras). 

12/mar  -

Ampliação do CTI Covid com a abertura de mais 
8 leitos. Além disso, visando preservar o cuidado 
adequado para doentes cirúrgicos de risco inter-
mediário foram abertos 6 leitos de Semi-Intensivo 
no Bloco Cirúrgico e mais 5 leitos de Recuperação 
Pós-Anestésica na Sala 6.

17/mar  -



0051

Aumento de leitos para pacientes Covid-19: os 12 leitos do CTI 1 (antes não 
Covid) foram convertidos para receber pacientes com o novo coronavírus. Com 
isso, o Hospital passou a contar no total com 31 leitos de cuidado intensivo 
Covid nos CTIs 1, 2 e 3; e 48 leitos de enfermaria Covid. Ainda, houve a abertura 
de 6 leitos de CTI não Covid na Sala de Recuperação Pós-Anestésica do Bloco 
Cirúrgico, garantindo assim os cuidados para pacientes com quadros graves 
que não estejam infectados

26/mar  -

Lançamento do novo site do Risoleta, com informações para usuários, 
trabalhadores e diversos públicos sobre o Hospital e uma página dedicada 
à Covid-19.

26/mar  -



0052

Os 24 leitos do 3ºB foram convertidos para manejo clínico de pacientes 
com coronavírus. No total, o Hospital ficou com 72 leitos de enfermaria 
Covid (permanecendo os 24 no 4ºA e 24 no 4ºB, além dos extras).

29/mar  -



0053

Abril 2021

Reforço nas orientações para conter a infecção 
pela Covid-19 no ambiente hospitalar, adotando 
redução de pessoas nas reuniões presencias, 
suspensão de eventos e treinamentos presen-
ciais, incentivando atividades online (videocon-
ferência e teleconferência). 

05/abr  -

Lançamento do Projeto Cont;inue, com o objeti-
vo de incentivar momentos de descompressão 
e proporcionar pequenas pausas na rotina dos 
trabalhadores, além de motivá-los durante a 
pandemia.

09/abr  -

CONT  NUE
Uma pausa maior que a vírgula
e menor que um ponto final



54

Inauguração da unidade satélite da Farmácia no 3º B, possibilitando menor deslocamento 
e maior agilidade da equipe de Enfermagem na retirada dos medicamentos.

12/abr  -

Início da campanha de imunização contra o vírus da gripe (Influenza). 20/abr  -

Em função da redução da demanda por leitos Covid e do aumento de casos de outros 
perfis de pacientes, o 3ºB tornou-se novamente uma ala não Covid para internação de 
usuários das especialidades cirúrgicas. O 4º andar permaneceu destinado a pacientes com 
Covid (total de 48 leitos, além de 7 extras em cada).

15/abr  -

Os 24 leitos do 3ºB foram convertidos para manejo clínico de pacientes com coronavírus 
(e os pacientes antes internados nessa ala, de perfil cirúrgico, foram remanejados para a 
Clínica Médica e o Pronto-Socorro). Com isso, o Hospital ficou com 72 leitos de enfermaria 
Covid. 

29/abr  -



0055

Campanha de higienização das mãos, uma das medidas mais 
efetivas contra doenças infecciosas como a Covid-19.

Maio 2021

Divulgações sobre acidentes de trânsito aproveitando a cam-
panha nacional. De maio de 2020 a maio de 2021, o Risoleta 
realizou 2.009 atendimentos pela equipe de Ortopedia rela-
cionados a acidentes de trânsito – um número bastante eleva-
do considerando o período de pandemia, com menor ¬fluxo 
nas ruas em função do isolamento social. 

05/mai  -

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/maio-amarelo-2021-perceba-o-risco-proteja-a-vida/


56

Realização da semana da Enfermagem contextualizando nas di-
vulgações a importância dos técnicos e enfermeiros durante to-
dos os dias de um hospital e ainda mais na pandemia da Covid-19.

12 a 20/mai -

Atualização de rotas SRAG/Covid para deslocamento de pacientes 
com suspeita ou confirmação da doença, evitando cruzamento 
de fluxo com perfis não Covid.

19/mai  -

Início do tratamento experimental de oxigenoterapia 
hiperbárica (OHB) como complemento à terapia padrão 
em pacientes com Covid-19 internados na enfermaria. A 
pesquisa é pioneira no Brasil.

19/mai  -

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/risoleta-oxigenoterapia-hiperbarica/
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/risoleta-oxigenoterapia-hiperbarica/
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/risoleta-oxigenoterapia-hiperbarica/


0057

Junho 2021

Durante todo o mês: realização da Campanha Junho Vermelho, 
de incentivo à doação de sangue com foco no período 
desafiador da pandemia e necessidade ainda maior de 
doações pela baixa de estoques na Fundação Hemominas.

Divulgação nos canais internos e externos de depoimento 
do Dr. Arthur Guimarães sobre sua recuperação da Covid-19 
e volta ao trabalho, servindo de inspiração para colegas e 
usuários.

02/jun  -

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DY_BApjEfFy4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DY_BApjEfFy4
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/junho-vermelho-a-vida-de-muitos-pacientes-depende-da-doacao-de-sangue/


0058

Mudança de rotina para os acompanhantes de pacientes no 
Pronto-Socorro a fim de evitar muitas pessoas no mesmo 
ambiente. A presença de acompanhantes no 1º atendi-
mento médico se tornou restrita aos pacientes com prio-
ridades previstas em lei ou com quadro de instabilidade.

Mudança da Enfermaria 4ºA para perfil não Covid, devido 
à diminuição de demanda por pacientes internados com 
o novo coronavírus, ampliando a disponibilidade de leitos 
para perfis cirúrgicos e melhorando a gestão desses doentes 
na Instituição.

14/jun  -

Divulgação de comunicado ‘Você é importante para 
nós!’, dentro da Campanha Covid-19, para conscientizar 
e tranquilizar os trabalhadores de apoio ou administrativo 
que precisam acessar as áreas Covid.

04/jun  -

07/jun  -

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/covid-19/
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/covid-19/
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Realização da ação Big Fone: trabalhadores da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 
ligavam aleatoriamente para os setores e quem 
atendia a ligação respondia perguntas sobre Hi-
gienização de Mãos, com a possibilidade de ganhar 
um brinde. A iniciativa objetivou sensibilizar os pro-
fissionais do Risoleta sobre essa importância prática 
na prevenção contra o coronavírus e demais infecções.

Divulgação, dentro da Campanha Covid-19, do 
marco de mais de 500 mil vidas perdidas pela doença 
no Brasil.

17/jun  -

23/jun  -

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/covid-19/
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Recebimento de mais de 100 Cartas de Gratidão, com 
mensagens de reconhecimento e admiração aos pro-
fissionais de saúde do Risoleta que atuam na linha 
de frente do enfrentamento à pandemia, escritas por 
alunos da faculdade Univeritas BH.

21/jun  -

Compartilhamento do ‘Vídeo Cont;nue - Elogiar é 
benéfico para quem faz e quem recebe’ nas redes in-
ternas e externas do Hospital com homenagens de 
colegas de trabalho e familiares aos profissionais do 
Risoleta pelo serviço prestado em meio à pandemia.

23/jun  -

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlJh9tDyqB1c
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DshFfxM7fnwc


0061

Início da realização de teste rápido de antígeno para Covid-19 (enviado pela 
SMSA/BH) em 100% das pacientes internadas na Maternidade em decorrência 
de demandas obstétricas.

Julho 2021

Conversão de oito leitos do CTI 2 para atender pacientes não Covid em função 
da redução de demanda de cuidados intensivos a usuários internados com o 
novo coronavírus.

01/jul  -

20/jul  -

Atualização da sinalização das mesas do Refeitório para demarcar o distancia-
mento entre as cadeiras.

07/jul  -



62

Enfermeiras gestantes passam a atuar, de forma 
remota, na equipe DRG (Grupo de Diagnósticos 
Relacionados), atendendo à Lei nº 14.151/2021 que 
visa ao afastamento dessas trabalhadoras durante a 
pandemia.

20/jul  -

Divulgação sobre balanço da imunização contra a 
Covid-19: 96% dos trabalhadores do Risoleta foram 
imunizados com duas doses da vacina.

20/jul  -

21/07/2021

Conecta Risoleta

01

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 pro�ssionais 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.

96% do time

Dica

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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Agosto 2021

Após 1 ano e seis meses de pandemia, realizamos a 
atualização da sinalização externa do Hospital para 
melhorar o deslocamento dos usuários, contribuindo 
para a separação de fluxos de atendimentos Covid e 
não-Covid. 



00

Divulgação de parceria com a Associação Médico Espírita 
de Minas Gerais (AMEMG) para acolhimento psicológico 
gratuito e on-line aos trabalhadores do Hospital.

02/ago  -

Com a diminuição dos atendimentos no Cecovid, o Fast 
Track voltou a funcionar para diminuir a sobrecarga no 
Pronto-Socorro e reduzir o tempo de espera por 
atendimento dos pacientes classificados como prioridade 
clínica verde ou azul.

06/ago  -

64

Criação da Unidade de Cuidados Progressivos do Pacien-
te Covid-19, concentrando em um só ambiente todos os 
leitos de internação de pessoas com suspeita ou confir-
mação da doença. O objetivo foi organizar a assistência 
a esses usuários, garantindo os recursos necessários e o 
devido isolamento. A unidade funciona no 2º andar (no 
espaço que abrigava o CTI 4) com um total de 12 leitos: 4 
de CTI e 8 de enfermaria.

20/ago  -



0065

Reativação da unidade de tratamento semi-intensiva (para 
pacientes com perfil de curta permanência), devido à di-
minuição de casos de covid-19. Anteriormente, a unidade 
foi transferida para o Bloco Cirúrgico e, com a reativação, os 
procedimentos cirúrgicos foram normalizados.

20/ago  -



66

Com a diminuição de casos de covid-19, os Boletins Epidemio-
lógicos Diários foram suspensos. Foi mantida a divulgação de 
um Boletim Mensal com o consolidado dos atendimentos de 
Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG)/covid e definiu-se pela criação de um Boletim Bimestral 
sobre a covid-19 e outras doenças de notificação compulsória.

Setembro 2021

Nessa data, pela primeira vez desde o início da pandemia da 
covid-19 não tinha nenhum paciente internado pela doença 
no Hospital (durou dois dias). A notícia foi divulgada em vários 
veículos de imprensa dando destaque ao Risoleta.

17/set  -

23/set  -
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Lançamento da campanha Setembro Verde (doação 
de órgãos e tecidos) com informações sobre a queda 
no número de doações devido à pandemia.

Instalação de barreiras de acrílico nas mesas do 
Refeitório para evitar a troca de gotículas respira-
tórias durante as refeições dos trabalhadores.

27/set  -

28/set  -



68

Campanha Outubro Rosa, de prevenção contra o câncer de mama, 
informando sobre a importância da vacinação contra a covid-19, 
enfatizando que não existe possibilidade da imunização causar 
doenças na mama ou afetar os exames da mulher.

Outubro 2021

Início da campanha de vacinação de reforço (3ª dose) contra a covid-19 
para os trabalhadores do Hospital, seguindo o calendário da SMSA-BH.

08/out -

25/out  -

Liberação de visitantes e acompanhantes no Hospital, acima de 60 
anos, mediante apresentação do cartão de vacinação com duas doses 
(ou dose única) da vacina contra a covid-19, sem sintomas gripais e/ou 
febre e com máscara cobrindo nariz e boca.

23/out -
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Nova etapa de retorno das equipes ao Refeitório, 
devido à diminuição de casos de Covid-19, seguin-
do regras e adaptações para manter a segurança 
dos trabalhadores.

26/out  -



70

Com a diminuição de casos de covid-19, a Unidade de 
Cuidados Progressivos do Paciente Covid foi transformada 
em semi-intensivo, com 12 leitos para internações de curta 
permanência. 

Novembro 2021

Campanha Novembro azul, de prevenção contra o câncer de 
próstata, informando sobre a importância da vacinação contra 
a covid-19 para a saúde do homem.

01/nov  -

12/nov  -
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Produção de vídeo-treinamento para as equipes assistenciais 
com orientações sobre a coleta e utilização do Teste Rápido de 
Covid Ag.

28/nov  -
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Flexibilização de visitas, acompanhantes e boletim médico devido à redução dos ca-
sos de infecção pelo novo coronavírus, com exigência de uso de máscara cobrindo 
nariz e boca e apresentação de cartão de vacinação com ciclo vacinal completo contra 
a covid-1.

Dezembro 2021

Liberação de visita religiosa para pacientes internados, seguindo regras para a manutenção da 
saúde e segurança de todos.

01/dez-

21/dez  -
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Reativação do painel viral com notificação dos pacientes com Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), parte das ações de Vigilância Epidemiológica – Sentinela SRAG.

Janeiro 2022

Primeira quinzena de janeiro - Divulgação de nova Portaria de Atestados e de novo fluxo de aten-
dimento ao trabalhador em casos suspeitos de Covid-19.

03/jan-

14/jan  -



74

Distribuição de máscaras N95/PFF2 para todas as equipes assis-
tenciais e para os trabalhadores das áreas administrativas que 
têm contato direto com pacientes/usuários (Recepção, Portarias 
e dos andares de internação). 

20/jan  -

Abertura de duas novas unidades para atendimento de pacien-
tes com perfil Covid-19: o 2ºB (transformado em Unidade de Cui-
dados Progressivos para pacientes com Covid-19, com 12 leitos) 
e o 4ºB (aberto com 24 leitos inicialmente).

20/jan  -

Restrição de números de visitantes e acompanhantes para 
diminuir a quantidade de pessoas circulando no Hospital .

20/jan  -



0075

Reforço da campanha interna para uso correto de 
máscaras e demais rotinas de segurança contra a 
Covid-19.

26/jan  -

Restrição de números de visitantes e acompanhantes 
para diminuir a quantidade de pessoas circulando no 
Hospital, devido ao aumento de casos e internações.

28/jan  -



76

O 4ºB retornou ao atendimento de pacientes predominantemente com perfil cirúrgi-
co. Essa mudança foi possível em decorrência da diminuição das taxas de transmissão 
do SARS-CoV-2 em BH e da redução de atendimentos e internações no Risoleta.

Fevereiro 2022

Orientações institucionais para treinamentos e reuniões presenciais, diante do aumento de casos 
de infecções pelo novo coronavírus, respeitando metade da capacidade de lugares do Auditório e 
da sala de Reuniões.

02/fev-

21/fev -

Transformação do 2ºB, antes Unidade de Cuidados Progressivos do Paciente Covid-19, 
em Unidade de Cuidado Semi-Intensivo. O CECOVID e os leitos isolados dos andares 
absorveram pacientes com Covid por curta permanência, até a transferência para ou-
tra instituição via cadastro na Central de Internação de BH. 

25/fev -
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Março 2022

Divulgação de novo fluxo de atendimento a trabalhadores com suspeita de Covid-19. 17/mar-



78

Abril 2022

Suspensão das atividades do Centro de Atendimento ao 
Coronavírus/SRAG (Cecovid), após dois anos – devido à 
redução de casos e da gravidade deles, da ampliação da 
cobertura vacinal contra a Covid-19 em BH e MG e do 
movimento de readequação das instituições de saúde 
da capital mineira. O atendimento inicial dos pacientes 
retornou para as duas portas de entrada originais do 
Hospital, Pronto-Socorro e Maternidade, com fluxo inter-
no diferenciado nos casos de sintomáticos gripais e/ou 
respiratórios.

04/abr-

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/suspensao-das-atividades-do-cecovid/
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/suspensao-das-atividades-do-cecovid/
https://youtu.be/CbadFeMlxmg
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Início da campanha de vacinação 2022 dos trabalha-
dores do Risoleta, no próprio Hospital pela equipe 
do Sesmt, contra gripe (Influenza) e sarampo.

Mudança no documento de orientações a visitantes 
e acompanhantes devido à suspensão das ativida-
des do Cecovid e à nova dinâmica de atendimento 
aos pacientes sintomáticos respiratórios. 

05/abr  -

05/abr  -

Mudança no fluxo de atendimentos aos pacientes 
sintomáticos respiratórios no Risoleta que passam a ser 
atendidos no Pronto-Socorro.

04/abr-

Retirada das barreiras de acrílicos nas mesas do Refei-
tório (de uso exclusivo dos trabalhadores) com inten-
sificação das rotinas de higienização das mesas.

27/abr  -
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Divulgação em todos os canais de comunicação de 
vídeo com depoimentos da equipe de Enfermagem 
sobre a atuação desses profissionais desde o início 
da pandemia (março de 2020).

Maio 2022

Divulgação em todos os canais de comunicação de 
vídeo com depoimentos de médicos que atuaram no 
Cecovid desde o início da pandemia (março de 2020). 

09/mai -

Reforço para os trabalhadores sobre o uso de máscaras 
(cirúrgicas e N95) nas dependências do Hospital, 
diante da legislação municipal que torna facultativo 
o uso de proteção, exceto em locais fechados, ambientes 
hospitalares e transporte público.

10/mai -

03/mai -

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/15a-edicao-semana-da-enfermagem-2022-a-voz-da-enfermagem/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBfqt52wxxyc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBfqt52wxxyc
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/15a-edicao-semana-da-enfermagem-2022-a-voz-da-enfermagem/
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Lançamento da campanha anual de higienização das mãos como 
estratégia de prevenir e controlar infecções. E intensificação da 
campanha de boas práticas de higienização no Refeitório, com 
displays na mesa com informações sobre o uso da máscara, dis-
tanciamento e uso de álcool 70% para a higienização das mãos.

25/mai  -

Divulgação de novo fluxo de atendimento ao trabalhador com 
sintomas gripais/respiratórios.

31/mai  -
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Junho 2022

Publicação em todos os canais de entrevista com 
o infectologista Unaí Tupinambás, ex-membro do 
Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (PBH), sobre os apren-
dizados com a pandemia, a importância do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para enfrentar crises sanitárias 
e o que o futuro nos espera, além de uma mensagem 
especial aos trabalhadores do Risoleta.

Divulgação da campanha de vacinação municipal 
contra a Covid-19 – 2ª dose de reforço – da vacina 
para trabalhadores da saúde acima de 40 anos em 
Belo Horizonte.

09/jun -

01/jun -

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/entrevista-com-o-infectologista-unai-tupinambas/
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/entrevista-com-o-infectologista-unai-tupinambas/
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/entrevista-com-o-infectologista-unai-tupinambas/
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Divulgação de novo fluxo de atendimento ao trabalhador 
com sintomas gripais/respiratórios, com mudanças de 
acordo com necessidades internas e acompanhando a 
dinâmica dos atendimentos.

20/jun  -
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