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Versão exclusivamente digital enquanto a instituição estiver com precauções 
para a pandemia do novo coronavírus.

Hospital Escola cria 23 leitos exclusivos para tratar
pacientes com o novo coronavírus

Hospital de referência municipal para 
tratar os pacientes infectados com o novo 
coronavírus (Covid-19), o Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel/EBSERH) reorganizou sua estrutu-
ra assistencial, administrativa e de ensino 
para atender à situação emergencial da 
pandemia que nesse momento chega a 
Pelotas. A principal medida foi a criação de 
uma unidade específica e isolada para os 
pacientes infectados, com 23 leitos, e a for-
mação de uma equipe treinada e exclusiva 
para o atendimento desta ala.

A instituição criou no início de março, 
o Comitê Interno para Ações de Enfrenta-
mento à Pandemia pelo Coronavírus, que 
se reúne diariamente e, desde a semana 
passada, envia por e-mail a todos colabo-
radores as decisões tomadas nas reuniões 
para fins de acompanhamento. “Nosso 
principal objetivo é unir esforços de todas 
as áreas para tomar as melhores decisões, 
para enfrentar este momento que já está 
mudando completamente a rotina das 
pessoas e, especialmente, aqui dentro do 
hospital. Queremos que todos saibam o 
que está acontecendo e possam se manter 
seguros e bem informados para atuar da 
melhor forma possível”, destacou a supe-
rintendente Samanta Madruga.

O terceiro andar do hospital – localizado 
em parte anexa à Santa Casa, onde eram as 
enfermarias da Clínica Cirúrgica – foi com-
pletamente desocupado para dar lugar aos 
espaços que serão usados pelas equipes 
que atenderão aos casos de Covid-19. As 
rotas de entrada e circulação já foram sina-
lizadas e as equipes estão e permanecerão 
recebendo os treinamentos para os atendi-
mentos.

“Importante destacar que temos equi-
pamentos médico-hospitalares suficientes 
para os leitos aqui do HE. Sabemos que a 
população está preocupada, pois a situa-
ção é grave e os casos podem ultrapassar 
a quantidade de leitos que o sistema ofe-
rece. Mas estamos disponibilizando uma 
estrutura completa de assistência a todos 
os pacientes que aqui forem internados, in-
clusive com respiradores e monitores”, des-
tacou a chefe da Divisão Médica, Cristiane 
Neutzling.

Seguindo o Decreto Municipal, as cirur-
gias eletivas e atendimentos ambulatoriais 
foram suspensos, exceto aqueles de pa-
cientes oncológicos e o pré-natal de alto 
risco. Somente cirurgias de urgência serão 
realizadas, bem como procedimentos cirúr-
gicos de suporte aos pacientes internados.

COLABORADORES – Para todos os cola-
boradores, estão definidas medidas de pre-
venção e apoio. Desde escuta qualificada 
online com psicólogos voluntários e equi-
pe da Faculdade de Psicologia da UFPel, até 
mensagens em vídeo e áudio para suporte 
aos gestores e trabalhadores que estarão 
atuando no enfrentamento à pandemia.

Desde o início do planejamento de mu-
danças dos fluxos e processos de trabalho, 
a equipe da Unidade de Saúde Ocupacio-
nal e Segurança do Trabalho está envolvida 
diretamente, realizando as análises de risco 
e orientando as decisões no sentido de pre-
venção à saúde e segurança dos trabalha-
dores, bem como garantindo o correto uso 
dos equipamentos de proteção individual 
(EPIs).

Trabalhadores da área administrativa e 
com algum fator de risco fizeram adequa-
ções para realização de trabalho remoto, 
como forma de diminuir a circulação de 
pessoas pelas ruas e dentro da instituição, 
a fim de reduzir a disseminação do vírus.

Novos pijamas e macacões em tecido 
higienizável estão sendo produzidos pela 
equipe de costura, para melhor atender à 
demanda aumentada de atendimento aos 
pacientes infectados.

“Conseguimos, a muitas mãos, em um 
curto espaço de tempo, adequar uma es-
trutura com foco no melhor atendimento 
aos pacientes e maior segurança aos nos-
sos colaboradores. A direção está 24 horas 
a postos para apoiar no que for preciso”, fi-
naliza Samanta.



EXPEDIENTE
Períodicidade: Semanal - Tiragem: 110 exemplares 
Editoração e Diagramação: Comunicação Social HE-UFPel/EBSERH
Contato: comunicacao.he.ufpel@ebserh.gov.br

Foto
Notícia

Diversas equipes de assistência do Hospital Escola passaram um recado, que foi divulgado nas redes sociais, 
para todos aqueles que podem ficar em casa. A mensagem foi enviada devido à pandemia causada pelo 
novo coronavírus.

 

 

 

 

Vacinação H1N1

Entrega de atestados
médicos

Comitê Interno para Ações 
de Enfrentamento à Pan-
demia pelo Coronavírus

Plantão Noturno Direção

A partir desta quinta-feira (26), a 
equipe da Unidade de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho 
(USOST) irá passar nas unidades as-
sistenciais para a aplicação da vacina. 
Os colaboradores devem aguardar  
no seu local de trabalho.

A Unidade de Saúde Ocupacional 
e Segurança do Trabalho informa 
que desde o dia 23 de março, está em 
atendimento interno das 8h às 12h e 
das 13h às 16h30.

A equipe de Saúde Ocupacional 
está prestando atendimento médico 
no ambulatório do Hospital Escola de 
segunda-feira a quinta-feira das 8h às 
12h e das 14h às 17h e na sexta-feira 
das 8h às 12h, apenas aos colabora-
dores que estiverem em horário de 
trabalho e apresentarem sinais e sin-
tomas gripais.

Todos os atestados médicos de-
vem ser enviados via processo SEI, 
com a ciência da chefia imediata, 
conforme Portaria-SEI nº 79, de 19 de 
março de 2020.

Acompanhe o que o Hospital Esco-
la está fazendo para que os trabalha-
dores e pacientes tenham os cuida-
dos necessários com o COVID-19. As 
informações estão disponíveis no site 
do HE, na aba Intranet. Também são 
enviados boletins, diariamente, atra-
vés do e-mail institucional para todos 
os colaboradores.

Em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus e da gestão estar 
atuando de forma ininterrupta no 
hospital, fica suspenso o Plantão No-
turno.

As demandas que, por ventura, 
seriam tratadas no plantão, podem 
ser encaminhadas através do e-mail       
direcao.hepel@ebserh.gov.br, até 
que a situação da pandemia se nor-
malize.


