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

Hospital Escola desenvolve equipamentos para auxiliar
no combate ao novo Coronavírus

Profissionais do Hospital Escola (HE 
UFPel), em parceria com professores do 
curso de Física da Universidade Federal de 
Pelotas, estão desenvolvendo equipamen-
tos para auxiliar a assistência hospitalar no 
combate ao Coronavírus. Dois projetos já 
foram executados e outros dois estão em 
fase de projetos e desenvolvimento.

Um dos que já estão disponíveis para uso 
é o armário para esterilização de máscaras 
N95 com tecnologia UVC, um equipamen-
to desenvolvido para utilizar a radiação de 
lâmpadas ultravioleta para a esterilização 
de máscaras. Conforme estudos científi-
cos, esse é um dos métodos mais eficazes 
para a letalidade de vírus e bactérias por 
processo não-destrutivo. O projeto contou 
com a colaboração de professores do curso 
de Física da UFPel e equipes das Unidades 
de Engenharia Clínica, Saúde Ocupacional 
e Segurança do Trabalho e do Setor de In-
fraestrutura do HE. “Estamos apenas aguar-
dando a compra de um sensor de radiação 
para iniciar o uso”, esclareceu o engenheiro 
clínico, Cleiton Garcia.

O outro que já está em utilização na ala 
Covid-19 – e tem previsão de serem feitos 
outros cinco iguais para suprir a demanda 
dos novos leitos – é o aspirador de secre-

ções, projeto desenvolvido pela Engenha-
ria Clínica em conjunto com o Setor de 
Infraestrutura do HE. “Trata-se de um carri-
nho adaptado com uma bomba de vácuo 
e um frasco de coleta para ser utilizado em 
leitos que não possuam sistema de vácuo”, 
detalha Garcia. O equipamento possui um 
filtro para tratamento do sistema de exaus-
tão, impedindo assim a contaminação dos 
profissionais de saúde com aerossóis. O 
equipamento foi montado com verbas de 
doações feitas através da Fundação Delfim 
Mendes Silveira.

De acordo com a fisioterapeuta Camilla 
Benigno Biana, que participou da fase de 
testes do aspirador, o aparelho desenvol-
vido na instituição é tão eficiente quanto 
o sistema de vácuo disponível na maioria 
dos leitos e ainda melhor que o aspirador 
portátil que já era usado antes. “Com a cria-
ção do aspirador da engenharia melhorou 
muito a qualidade do procedimento, visto 
que a não remoção adequada de secreções 
compromete a função respiratória poden-
do atrasar a recuperação do paciente”, en-
fatizou a fisioterapeuta da ala Covid-19, 
Ana Carolina Juliani.

A câmara de desinfecção por ozônio é 
outro projeto que está sendo desenvolvido 

pelas engenharias do HE em parceria com 
um colaborador independente da cidade 
de Encruzilhada do Sul, Ezequiel Vicente 
Couto. Trata-se de um túnel com passagem 
para pessoas, que dispara jatos de ozônio, 
gás que é considerado um dos mais letais 
para vírus e bactérias, usado no mundo 
todo para descontaminação de superfícies. 
“A ideia é que os profissionais ao passarem 
pela câmara tenham uma redução signifi-
cativa da carga viral presente nos trajes, 
reduzindo assim a possibilidade de conta-
minação”, explicou Garcia.

Outro projeto em desenvolvimento é um 
robô para descontaminação de ambientes. 
Utilizando lâmpadas UVC, o projeto conta 
com a tecnologia ultravioleta para a des-
contaminação de ambientes como eleva-
dores, vestiários, banheiros e unidades de 
internação. Como se trata de uma fonte 
que requer todos os cuidados no manu-
seio, alguns sensores devem estar presen-
tes para garantir que nenhum ser humano 
esteja no ambiente durante os poucos mi-
nutos de descontaminação. O projeto está 
em fase inicial e também conta com a co-
laboração dos Engenheiros Clínico, Mecâ-
nico, Civil e de Segurança do Trabalho, do 
Físico do Hospital Escola e dos professores 
da Física da UFPel.
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Durante o mês de abril as doçarias Good Diet e Monalu e a Yba Açaí, ofereceram seus produtos, como agra-
decimento aos colaboradores do HE que estão na linha de frente cuidando de nossos pacientes em meio a 
esta pandemia.  

 

 

 

 

UFPel já produziu 2,5 mil
máscaras de proteção

HE envia orientações sobre 
Covid-19 por aplicativo

A UFPel já produziu 2,5 mil máscaras 
de proteção (face Shields) para os pro-
fissionais de saúde do HE e das UBSs. 
São três frentes de trabalho atuando na 
produção dos Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI) que são utilizados 
por cima das máscaras N95 e óculos 
dos profissionais de saúde para prote-
ger o rosto de respingos de produtos 
químicos e de materiais potencialmente 
infecciosos. Com o material disponível 
na UFPel atualmente serão produzidas 
cerca de 2 mil máscaras reutilizáveis e 6 
mil descartáveis.

De acordo com a superintendente do 
HE, Samanta Madruga, não é possível 
prever a demanda por EPI’s durante a 
pandemia, tendo em vista que a neces-
sidade depende de vários fatores como 
o número de pacientes e o número de 
procedimentos. “Em média, uma equipe 
para cobertura de três turnos tem 60 
pessoas e esta produção das face Shields 
é muito importante para estas equipes. 
Se atingirmos o número de pacientes 
que o estado e o município estão pre-
vendo, esta produção pode nos salvar 
em um período em que o mercado tal-
vez não tenha mais os EPI’s disponíveis”, 
salientou.

O Hospital Escola passou a disponibi-
lizar diariamente, desde o mês de abril, 
um serviço gratuito de envio de mensa-
gens SMS para a população de Pelotas e 
região sul, com orientações personaliza-
das sobre cuidados em relação ao novo 
coronavírus (Covid-19).

O projeto foi desenvolvido pelo Ins-
tituto Federal Sul-rio-grandense (IF-Sul) 
em parceria com a Gerência de Ensino e 
Pesquisa do HE, que coordenou a equi-
pe multiprofissional na elaboração das 
mensagens. O Dr. Timóteo Matthies Rico, 
professor no IF-Sul em Jaguarão, ideali-
zou e desenvolveu o aplicativo SMStop-
Corona que enviará as orientações via 
mensagens SMS para a população.

“Este é mais um projeto desenvolvido 
em prol da comunidade nesse momento 
de pandemia. As instituições estão cada 
vez mais unidas para oferecer serviços 
que auxiliem a população a se informar 
e proteger contra o coronavírus”, desta-
cou a gerente de Ensino e Pesquisa do 
HE, Beatriz Vogt.

Dúvidas também podem ser esclare-
cidas pelo serviço de teleatendimento 
da Secretaria de Saúde de Pelotas atra-
vés do telefone 0800 648 5319.

Cadastre-se para receber as 
mensagens no link: https://forms.
gle/1VZVAvSVyPtatHmq5

 

Hospital Escola recebe R$ 
600 mil em emendas

parlamentares

Hospital Escola participa de parceria em Central de 
Teleconsulta durante a pandemia da Covid-19 

O momento é de união de esfor-
ços em prol do atendimento da po-
pulação, no combate ao novo Co-
ronavírus. E a ajuda à saúde pública 
está chegando também em forma 
de emendas parlamentares ao Hos-
pital Escola da Universidade Federal 
de Pelotas (HE UFPel), vinculado à 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (EBSERH), uma das maiores 
estatais do país, que administra 40 
hospitais universitários.

O HE já recebeu duas emendas 
parlamentares de custeio destinadas 
exclusivamente ao enfrentamento 
da pandemia, que serão utilizadas 
na aquisição de equipamentos de 
proteção individual (EPIs). A depu-
tada federal Maria do Rosário (PT/
RS) destinou R$ 150 mil e o senador 
Luiz Carlos Heinze (PP/RS) destinou 
R$ 100 mil.

O restante dos recursos destinados 
será utilizado no fornecimento e ins-
talação do sistema de monitoramen-
to do HE através de câmeras de segu-
rança, ação prevista no contrato de 
objetivos 2020 da instituição e que 
será executada com recurso de inves-
timento. O deputado federal Pompeo 
de Mattos (PDT/RS) destinou R$ 200 
mil em emendas e o deputado fede-
ral Henrique Fontana (PT/RS) desti-
nou R$ 150 mil.

De acordo com o chefe do Setor 
de Planejamento, Mauro Calderipe, 
o processo licitatório da demanda 
de investimento está em curso, em 
fase de formalização. “O objetivo é 
concluir o certame ainda no primei-
ro semestre de 2020”, destacou ele. 
A demanda se originou em 2019, 
com a necessidade de oferecer mais 
segurança aos colaboradores e pú-
blico e de proteção ao patrimônio da 
instituição, que possui sua estrutura 
fragmentada, com diversas unidades 
em locais separados. “Essa demanda 
será atendida com parte de recursos 
do contrato de objetivos do hospital 
pactuado com a Sede EBSERH, mais 
as duas emendas que foram destina-
das para o hospital”, detalhou Calde-
ripe.

Desde asegunda quinzena de abril, Pelo-
tas conta com uma Central de Teleconsulta 
para orientar e dar encaminhamentos a 
casos de síndrome gripal. O serviço corres-
ponde a uma das 20 medidas anunciadas 
pela prefeita Paula Mascarenhas, visando 
ao enfrentamento da Covid-19 na cidade. A 
articulação entre Prefeitura, universidades 
Federal (UFPel), Hospital Escola da UFPel 
(HE/UFPel) e Católica de Pelotas (UCPel), 
Companhia de Informática de Pelotas 
(Coinpel) e startup Indeorum viabiliza o 
atendimento à população, que pode entrar 
em contato através de ligações gratuitas, 
atendidas por médicos, enfermeiros, psi-
cólogos, educador físico, assistente social, 
terapeuta ocupacional e nutricionistas.

A central funciona das 8h às 18h pelo nú-
mero 0800 6485 319 – de segunda a segun-
da-feira para atendimento pré-clínico, e de 
segunda a sexta-feira para consulta com 
psicólogos. O propósito da central, além de 
otimizar a utilização dos recursos de saúde, 
é oportunizar atendimentos mais seguros 
e rápidos aos cidadãos, uma vez que o 
serviço vai agilizar a triagem dos casos de 
síndrome gripal, incluindo os de coronaví-
rus, evitar que estas pessoas se desloquem 
até as unidades de saúde, quando não for 
necessário, e reduzir a possibilidade de 
contágio.

A Central de Teleconsulta substitui o 
serviço da Central de Triagem – meio de 
comunicação, via telefone, criado pela 
Prefeitura para orientar a população e en-
caminhar, quando necessário, para atendi-
mento de saúde. Em funcionamento desde 
o dia 20 de março, a unidade recebeu mais 
de 3,7 mil ligações.

Quem atenderá os chamados?
Servidores do Município e das institui-

ções de ensino realizarão atendimento 
pré-clínico dos pacientes, de acordo com 
protocolos pré-estabelecidos pelo Minis-
tério da Saúde. As teleconsultas também 
são uma oportunidade para que profis-
sionais integrantes do grupo de risco, que 
não podem atuar na linha de frente por 
terem mais de 60 anos ou comorbidades, 
auxiliem no enfrentamento do vírus, consi-
derando que o trabalho será feito remota-
mente, em suas casas. Todos passaram por 
capacitação para a função.

São três linhas de atendimento: devem 
discar o ramal 1, aquelas pessoas que dese-
jam obter orientações sobre síndrome gri-
pal/Covid-19; ao ramal 2, podem chamar 
cidadãos com sintomas gripais; e ao ramal 
3, aqueles que estão preocupados com a 
situação e desejam conversar alguém – um 
dos destaques do serviço, é o atendimento 
com psicólogos, considerando a importân-
cia de cuidar da saúde mental devido ao 
contexto de isolamento social.

Todas as ligações passam por um sistema 
de classificação, no qual o profissional, com 
base em um questionário pré-estabeleci-
do, identifica a necessidade do usuário e 
realiza o atendimento pré-clínico. Estão en-
volvidos no projeto diversos profissionais – 
entre logística, organização e atendimento 
do serviço.

Fluxos de atendimento
A central realiza teleconsultas tanto às 

pessoas que apresentam sintomas leves 
quanto àquelas que já estiveram no servi-
ço presencial de saúde e ainda necessitam 
de informações. Também identifica os pa-
cientes com sinais graves (falta de ar, des-
conforto respiratório, piora de condições 
clínicas de doenças preexistentes) e os 
encaminha à Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Areal, considerando a estrati-
ficação da gravidade de casos de Síndrome 
Gripal do Ministério da Saúde. Esses casos 
são encaminhados ao Centro de Atendi-
mento às Síndromes Gripais (instalado no 
prédio da UPA Bento). 

Central também realizará ligações
A Central também está organizada de 

forma a acompanhar os casos de pessoas 
sintomáticas por síndrome gripal e aquelas 
orientadas a buscar o atendimento médico 
presencial. Técnicos em Enfermagem retor-
nam as ligações para reavaliar o estado de 
saúde daqueles que apresentaram sinais 
leves de gripe e foram recomendados à 
quarentena. Acadêmicos de Medicina, su-
pervisionados por professores, também 
são responsáveis por esses chamados para 
averiguar a situação dos pacientes orienta-
dos a procurar atendimento em unidades 
de saúde.

União de esforços
São responsáveis pela concepção e exe-

cução do projeto a Prefeitura, através da 
Secretaria de Saúde e da Coinpel, o Hos-
pital Escola da UFPel – unidade filiada à 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), a Coinpel, a UCPel e a startup In-
deorum Startup de Ciência de Dados para 
Saúde.


