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Introdução
Poucas vezes na história do mundo um vírus fez tantas vítimas em tão
pouco tempo como o Coronavírus. Na batalha para barrar o avanço da
doença, profissionais da saúde do Hospital do Servidor Público Estadual
(HSPE), conseguiram, em tempo recorde, compartilhar conhecimento,
padronizar procedimentos médicos e estabelecer regras de segurança
beneficiando pacientes e funcionários.
Uma das primeiras eficientes iniciativas do HSPE foi, com o apoio da
Superintendência do Iamspe, criar o Comitê de Crise Covid-19, grupo
formado por representantes de equipes multidisciplinares cuja atuação
inclui desde definição sobre paramentação, readequação da infraestrutura
hospitalar até tratamentos e discussão e desenho de protocolos
diferenciados de atendimento para pacientes com ou sem Covid-19.
A pandemia mostrou ainda que o Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual (Iamspe) sabe trabalhar em equipe. O trabalho,
empenho e comprometimento do pessoal da área da saúde, dos administrativos e de áreas de apoio como limpeza, manutenção e segurança,
essencial nessa travessia, podem ser vistos nas próximas páginas cujas
informações foram repassadas ‘
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Divisão de áreas Covid e não-Covid
Uma das primeiras iniciativas adotadas
pelo Comitê de Crise Covid-19 para evitar a
disseminação do vírus foi dividir fisicamente
as áreas do complexo hospitalar em áreas
limpas ou sujas, conforme o potencial de
contaminação. Para facilitar a identificação, os
locais ganharam os sufixos Covid e Não Covid.
Esse critério foi usado tanto para unidades
como internação, UTI e centro cirúrgico como
para estruturas que dão suporte às áreas de
atendimento aos portadores do vírus, como
suprimentos, limpeza e segurança. Outro
passo foi a criação do Gripário, o primeiro
pronto atendimento de São Paulo exclusivo
para pacientes sob suspeita de Covid-19.
Para reduzir drasticamente a circulação
interna, e aumentar a segurança das
unidades, o HSPE fechou acessos e interditou
passagens entre os prédios do ambulatório,
hospital, farmácia e laboratório. Foram
definidos fluxos unilaterais de entrada e saída
de funcionários e usuários, com a presença
de equipes de enfermagem responsáveis
pela triagem 24 horas por dia.
As mudanças seguiram os protocolos da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) e do Comitê de Crise Covid-19 do
HSPE mantendo sempre o foco na segurança.

Ambulatórios
Durante a pandemia, o ambulatório do
HSPE, que tradicionalmente oferece 2,5 mil
consultas por dia, adotou um atendimento diferenciado. O agendamento de consultas e exames eletivos foi parcialmente suspenso, com
manutenção do atendimento de gestantes e
pacientes crônicos, oncológicos e pós-operatórios. Para manter a assistência a pacientes
foi criado um Pronto Atendimento de Especialidades com atendimento presencial de segunda a sexta, das 7h às 16hs.
Montada no térreo, a Central de Abertura
de Ficha permitiu melhor aproveitamento de
funcionários e controle de fluxo de paciente.
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Cuidados para barrar o vírus
Ceame
A atuação da Comissão para
Estudos e Assistência ao Menor
Excepcional (Ceame) viabilizou a
vacinação de crianças e adolescentes com deficiência em casa,
preservando o isolamento social.
Um convênio com AACD priorizou o molde e entrega de equipamentos solicitados pelo HSPE,
com a possibilidade de o material
ser entregue na casa do paciente.

Central de Materiais
O número de colaboradores que
atuam na área de recebimento e
processamento de materiais ventilatórios da Central de Materiais
aumentou durante a pandemia. A
desinfecção passou a ser térmica
evitando a exposição do funcionário durante a manipulação do material contaminado.
Na área de recebimento e limpeza de artigos médicos (expurgo), a
limpeza dos itens hospitalares, principalmente os usados em pacientes
com Covid, passou a ser feita de forma automatizada. O uso de ar comprimido na secagem de materiais foi
reduzido para não gerar aerossóis.

Centro Cirúrgico
Cirurgias eletivas foram provisoriamente suspensas no início da
pandemia. Apenas salas para cirurgias de urgência e emergência,
além de uma sala exclusiva para
cirurgia Covid, foram liberadas.
O aumento dos casos de Covid,
porém, fez com que o HSPE dobrasse o número de salas só para
pacientes contaminados.
-6-

Controle do fluxo interno
A tranferência temporária do vestiário do
HSPE e do guarda-volumes para o Prédio
Integralidade são algumas das ações adotadas
para aumentar a segurança dos funcionários.
O Iamspe também forneceu roupas privativas para todos os funcionários que atuam no
atendimento direto ao paciente. Além das doações que recebeu, o HSPE adquiriu 10.400
conjuntos privativos verdes e 3.900 conjuntos
azuis para paramentação dos funcionários.
Isso evitou que servidores circulassem com
roupas comuns e a disseminação do vírus.

Mudanças que reduziram
a circulação no HSPE
- Criação, em parceria com o Fidi, de sala de
ultrassom só para pacientes do ambulatório;
- Drive-Thru para vacinação contra Influenza, beneficando principalmente idosos;
- Fechamento da rampa metálica que ligava
ambulatório a laboratório e era usada como
passagem entre os prédios pelos usuários;
- Implantação no centro cirúrgico de fluxo
para circulantes de sala de enfermagem,
ação que reduziu riscos de contaminação
da equipe, pacientes e infecção cruzada;
- Suspensão do atendimento presencial
a usuários em setores como Assistência
Social, Cadastro, Central de Atendimento
Presencial e Ouvidoria. Atendimentos por
telefone e e-mail foram mantidos;
- Transferência do atendimento do Serviço
de Doenças do Aparelho Respiratório
(DAR) e da Medicina Física do Bloco F
para o Bloco B;
- Uso do túnel para entrega de roupas e materiais aos andares do ambulatório.
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Redistribuição de pessoal
Enfermaria
Mesmo com a suspensão das cirurgias eletivas, a taxa
de ocupação do setor de internação cresceu por conta do
aumento de pacientes portadores de Covid-19, o que levou o
HSPE a redistribuiu leitos entre as especialidades médicas.
Para adequar o atendimento à demanda, profissionais
de enfermagem que atuavam em outras áreas foram
transferidos temporariamente para o setor de internação.
Em julho, com os resultados mais rápidos dos testes e
a diminuição dos casos, o hospital iniciou a reativação dos
leitos destinados à cirurgias eletivas. Os procedimentos
autorizados obedecem ao protocolo que prevê quarentena
prévia e testagem 72 horas anteriores à internação.

66

500

profissionais da
enfermagem deslocados
de outras enfermarias

profissionais da
enfermagem atenderam
pacientes de Covid

Farmácia
A renovação automática das receitas
de uso contínuo vencidas em 2020 e o
fornecimento dos medicamentos contínuos
para três meses de consumo foram algumas
das medidas adotadas pela farmácia
ambulatorial para reduzir o fluxo de pacientes
e evitar aglomerações. A iniciativa levou em
consideração a suspensão temporária de
consultas eletivas de retorno.

Com autorização da Secretaria da Saúde,
o setor também renovou automaticamente
as receitas vencidas de medicamentos do
Medex por um período igual ao previsto na
receita fornecida pelo médico. Uma farmácia
satélite foi montada no Gripário e um
funcionário passou a entregar diariamente as
medicações para as enfermarias, ações que
reduziram o deslocamento de pessoal.
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Ação pioneira
Gripário
Fiel à sua trajetória pioneira na área da
Saúde, o Hospital do Servidor foi o primeiro da
cidade de São Paulo a destinar, no dia 18 de
março, um espaço exclusivo para tratamento
de doenças respiratórias com foco nos casos
suspeitos de Covid-19: o Gripário.
O local ajudou a reduzir os riscos de
contaminação entre os pacientes que
buscavam atendimento de urgência no
Pronto-Socorro e viabilizou a realização
de testes rápidos para detectar o vírus nos
casos necessários.

15.500

pessoas atendidas no
Gripário nos primeiros
três meses da pandemia

O fluxo de atendimento do Gripário, que
recebeu um equipamento de raios-X móvel
exclusivo para agilizar a assistência, segue
o Protocolo de atendimento da Comissão de
Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) e
inclui fornecimento de EPI para funcionários
da área da saúde e setores de apoio como
limpeza, engenharia e manutenção.
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Mudanças no atendimento

Internação
Para atender a necessidade de leitos e recursos humanos foi feito um remanejamento
de leitos e a suspensão de internações eletivas, cirúrgicas e clínicas, exceção feita a
partos, casos oncológicos e de urgência. Em
julho, as eletivas foram retomadas, com cumprimento de protocolo de quarentena prévia e
testagem pelo método PCR no prazo de 72
horas antes da internação.
Assim que foram disponibilizados, os tes-

tes rápidos tornaram-se obrigatórios para
pacientes com indicação de internação hospitalar, o que reduziu o risco de uma eventual
disseminação do virus no ambiente hospitalar.
Com resultados mais rápidos dos testes,
e diminuição de casos, melhorou o aproveitamento dos leitos destinados à internação
de pacientes procedentes do pronto-socorro
para internação geral e que testaram positivo
no teste rápido feito antes da internação.

Laboratório
Para reduzir os riscos de disseminação da
Covid-19, principalmente entre idosos, o laboratório suspendeu em março o atendimento
ao público em geral, mas manteve o atendimento a públicos específicos como gestantes,
pacientes quimioterápicos e recém-nascidos.
No começo de abril, o serviço começou
a oferecer testes rápidos para pesquisa de
anticorpos da Covid-19, ampliando a oferta
de mecanismos de diagnósticos. Em junho,
passou a realizar o teste RT-PCR, com liberação em um dia útil, o menor tempo registrado no mercado para exames em internados.
A iniciativa atendeu demandas de pacientes
pré-cirúrgicos eletivos e internados.
No mesmo mês, foram abertas 150 vagas/
dia de agendamento para exames em geral,
quantidade que amplia a oferta da rede credenciada e impede aglomerações no HSPE.
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Reforço nas equipes de apoio
Limpeza e Resíduos
Preocupado em reforçar os processos de
limpeza, o HSPE promoveu alterações no número de funcionários e também aumentou a
frequência dos serviços de descontaminação.
Obrigatoriamente, as salas são limpas
após cada atendimento feito em locais como
consultórios do Gripário, Pronto-Socorro, sala
de tomografia e coleta.
O mesmo procedimento ocorre no Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho (Seesmt) e nos elevadores destinados ao transporte de pacientes
suspeitos ou positivados para Covid-19, além
dos óbitos.

Morgue
Diante da perspectiva de aumento no número de óbitos em decorrência da Covid-19, o HSPE
readequou o espaço destinado ao morgue. Além da revisão dos fluxos de atendimento, houve
mudanças no processo de identificação dos corpos, com o reconhecimento apenas na retirada,
iniciativa que reduziu a exposição de familiares e funcionários. O hospital também adotou novo
protocolo de preparação do corpo com acondicionamento adequado e higienização na origem.

Nutrição
A solidariedade marca a relação entre
a equipe da Nutrição e os pacientes internados. As refeições, servidas em embalagens
descartáveis que incluem salada, sobremesa
e suco, chegam acompanhadas de bilhetes
com mensagens de apoio e incentivo.
O cuidado para evitar a contaminação de
pacientes e funcionários marca o serviço que
oferece assistência por telefone ou online.
Um time de copeiras trabalha devidamente
paramentadas para atender exclusivamente
andares Covid-19. Os colaboradores usam
uniformes especiais, além de aventais sobrepostos, máscara, touca e luvas descartáveis
Os carrinhos de transporte de refeição
são limpos cuidadosamente com álcool após
cada uso. A Nutrição também reduziu o uso
papéis e documentos impressos. As atividades agora são registradas digitalmente.
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Atendimento individualizado
Pronto-Socorro Adulto e Infantil
Os pacientes com suspeita clínica de infecção por Covid-19 que procuram o Pronto-Socorro
Infantil são atendidos em áreas individuais e sinalizadas e recebem prioridade no atendimento.
No P.S. adulto, quem recebe indicação para internação é submetido obrigatoriamente à testagem rápida para anticorpos contra o coronavírus, mesmo que assintomático.
Todos os fluxos de trabalho seguem as orientações da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) que determina a separação e distanciamento dos pacientes testados positivos
para a Covid-19, seja no pós-consulta, na enfermaria e na emergência.

Radiologia
O Centro de Diagnósticos por Imagens
priorizou o agendamento e realização dos
exames solicitados para pacientes com
suspeita ou confirmação de Covid-19 vindos
do gripário, do Pronto-Socorro e os internados.
Seguindo protocolo da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),
uma sala no setor de tomografia foi isolada
e recebeu equipamento para fazer exames
apenas em pacientes suspeitos de ter o
vírus. No setor de internação, profissionais
realizaram exames, como raio-x e ultrassom,
em pacientes de enfermarias e UTI Covid-19.
Por conta da grande demanda de exames
oncológicos e de urgência, o hospital liberou
a abertura de agendas para pacientes do
ambulatório, mas em número reduzido para
garantir o atendimento sem aglomerações.
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Redução de riscos
Assistência Domiciliar
Monitoramento por telefone e oferta de
orientações às familias sobre prevenção ao
Covid-19, mudanças nas rotinas de cuidados
e alertas sobre sinais e sintomas do Covid-19
marcaram a atuação dos profissionais da Assistência Domiciliar, evitando a ida desses
pacientes ao Hospital do Servidor.

25

novos pacientes
inscritos

Banco de Leite
Por conta dos riscos para
mães e recém-nascidos, as
atividades do Banco de Leite
foram reduzidas. Os atendimentos em grupo foram cancelados. As visitas domiciliares foram mantidas, mas em
número menor.

Centro Obstétrico
As cesáreas eletivas e partos normais seguiram o fluxo das
internações eletivas com a realização obrigatória do teste PCR.
Quartos e salas de cirurgias foram separados para atender tanto
pacientes portadores como não-portadores de Covid-19.

A neonatologia seguiu o
fluxo defindo pelo CCIH
para receber recémnascidos com Covid ou
suspeita na unidade
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Assistência diferenciada
Cuidados Paliativos
O Serviço de Cuidados Paliativos sempre
ofereceu atendimento por telefone para os pacientes em domicílio, entretanto, em abril, por
conta da pandemia, o serviço foi ampliado para
os internados nas UTIs Covid-19, com o apoio
de assistentes sociais, psicólogos e terapeutas
ocupacionais. A iniciativa foi uma forma de aliviar o esforço dos colegas intensivistas. Médicos organizaram listas com até 10 pacientes,
cujas famílias recebem informações diárias.

Endoscopia
Desde o início da pandemia, o Serviço de
Endoscopia se adequou às normas definidas
pelo Comitê de Crise Covid-19 do HSPE e às
determinações das autoridades sanitárias do
Estado e suspendeu o atendimento de rotina.
Pacientes internados, os que deram entrada pelo Pronto-Socorro e pacientes oncológios em tratamento no ambulatório continuaram a ser atendidos normalmente.

Fisioterapia e Medicina Fisica
Parte do Time de Resposta Rápida criado pelo Comitê de
Crise Covid-19, a equipe de fisioterapia adotou os protocolos
específicos para atendimento a pacientes da Covid em enfermaria e UTIs. Na média, os profissionais do HSPE atendem
3.600 pacientes por semana. Juntamente com a Medicina Física, ofereceram, por meio do Sistema de Telemedicina, orientações para pacientes de Covid com alta hospitalar.

Fonoaudiologia
O segmento de audiologia manteve o atendimento ambulatorial de emergência, com retomada em julho das avaliações
de recém-nascidos que falharam no teste da orelhinha.
Os atendimentos ambulatoriais presenciais da fonoaudiologia - terapias individuais e em grupos de voz, motricidade oral
e linguagem infantil - foram suspensos temporariamente. Foram realizados mais de 1.500 atendimentos de reabilitação de
deglutição e prevenção de broncoaspiração à beira do leito.
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Foco nas prioridades
Hematologia
O Serviço de Hematologia manteve o atendimento
de pacientes ambulatoriais
e internados, priorizando os
pacientes onco-hematológicos e evitando que um atraso no atendimento comprometesse a evolução clínica.
Protocolos foram ajustados
para adequar medicamentos e evitar reações adversas em caso de contaminação pela Covid-19.
As coletas de exames laboratoriais e de imagem e a
infusão de quimioterápicos
foram feitas no ambulatório,
evitando maior risco de contágio na internação hospitalar.

Hemoterapia
Todas as atividades do Serviço de Hemoterapia foram mantidas, com intensificação das avaliações hemoterápicas.
A campanha Junho Vermelho atraiu doadores e ajudou o Banco de Sangue a diminuir a queda de 45% no volume de doações.

Hospital-Dia
A enfermagem adotou um
novo fluxo de atendimento
na admissão de pacientes
pré-cirúrgicos da oftalmologia de urgência.
Procedimentos cirúrgicos
de urgência e emergência,
como deslocamento de retina, pressão intra-ocular,
perfuração de mácula e nucleação, foram realizadas
três vezes por semana.

Medicina Nuclear
O Serviço de Medicina Nuclear do HSPE manteve o atendimento de rotina a pacientes que já
estavam agendados e também aos pacientes oncológicos e provenientes de especialidades como
Cardiologia, Doenças do Aparelho Respiratório, Hematologia e Radioterapia.
Seguindo sempre as orientações e regras de segurança e paramentação definidas pelo Comitê
de Crise Covid-19 - HSPE, os profissionais da Medicina Nuclear também realizaram exames em
três pacientes oncológicos que testaram positivo para a Covid-19.
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Pacientes crônicos

Nefrologia
A adoção de fluxos específicos para o atendimento de pacientes crônicos e pacientes agudos
com suspeita de Covid-19 permitiu que o Setor de Hemodiálise mantivesse o atendimento de
rotina aos pacientes crônicos.
O aumento do número de diálises em pacientes agudos em decorrência da pandemia levou
o HSPE a adquirir mais uma máquina de diálise e também ajustar sua equipe de enfermagem à
nova demanda.
O Setor também elaborou um fluxo de terapia renal substitutiva em pacientes hospitalizados
com Covid-19 ou sob suspeita.

Núcleo de Gerenciamento
de Pacientes Crônicos
Diante da suspensão temporária do
agendamento de consultas, o Programa
de Gerenciamento de Crônicos do HSPE
criou um número de telefone exclusivo
para acompanhamento e monitoramento
dos pacientes crônicos em casa, evitando
deslocamentos desnecessários ao hospital.
O mesmo sistema foi adotado pelo Programa
de Enfermagem em Casa, responsável pelo
acompanhamento de pacientes com suspeita
ou quadro leve de Covid-19 sem necessidade
de internação hospitalar.

Combate ao Coronavírus >

Combate ao Coronavírus - íntegra 13/05/2020
1h Exibição em 13 Mai 2020

Psicólogos
Com a chegada da pandemia, a equipe de Psicologia do HSPE passou a oferecer atendimento
de interconsulta psicológica às enfermarias Covid-19. Entre março e junho de 2020 foram 130
atendimentos.
O serviço também passou a acompanhar, por telefone, os pacientes ambulatoriais em
tratamento. Levantamento mostra que pelo menos 60 pacientes tiveram atendimento.
- 16 -

Aumento de demandas

Radioterapia
O Serviço de Radioterapia do HSPE manteve o atendimento de rotina e tratou, em média,
70 pacientes oncológicos por dia, inclusive um portador de Covid que estava internado e
necessitou de atendimento urgente .
A média mensal de pacientes tratado passou de 50 para 90 pessoas/mês durante o
período de pandemia, sempre seguindo os protocolos de segurança para reduzir os riscos
de contágio pela Covid-19.

Same
O Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Same)
registrou um aumento de 100% no número de pedidos
de relatório médico para afastamente do trabalho, principalmente de pacientes considerados de grupo de risco para a Covid-19. Foram realizadas adequações no
prontuário eletrônico do Paciente, com formulários específicos para Covid-19.
O serviço suspendeu totalmente o fornecimento de
prontuários físicos para pacientes internados e a documentação nova foi guardada em envelopes de papel
que foram mantidos em quarentena de 24 horas.

Serviço Social
O atendimento presencial oferecido pelo Serviço Social do HSPE foi temporariamente suspenso por conta
da pandemia. As assistentes sociais, porém, continuaram a oferecer, por telefone, acolhimento e orientação
às famílias de pacientes internados. O sistema de interface com a equipe interdisciplinar foi mantido. Balanço
parcial mostra que foram elaborados mais de 660 relatórios sociais para identificação dos responsáveis por
receber as informações dos boletins médicos, inclusive
de pacientes portadores de Covid-19.
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Inovação nos atendimentos
Terapeutas Ocupacionais
Terapeutas Ocupacionais do HSPE desenvolveram uma prancha ilustrada para se comunicar com pacientes entubados e extubados
recentemente em decorrência da Covid-19.
Além de isolados, eles sofrem com as limitações causadas pela entubação e sedação.
O material permite expressar necessidades
básicas como fome, sede, frio ou nível de dor.
As profissionais também intermediam a comunicação de pacientes que estão impossibilitados de falar com os familiares.

Vacinação
O Iamspe inovou durante a campanha de
vacinação contra a Influenza 2020 ao montar,
em plena pandemia, um serviço de Drive Thru,
que se mostrou eficiente principalmente na vacinação de idosos. Sem precisar sair do carro
e se expor ao ambiente hospitalar, o paciente
levava menos de cinco minutos para ser vacinado. A vacina contra a pneumonia para maiores de 50 anos também foi disponibilizada.
Campanha de comunicação desenvolvida
junto aos usuários e funcionários do Iamspe
reforçou necessidade de atualizar a carteira de
vacinação durante a pandemia, independentemente da idade.
Lactentes prematuros e portadores de doenças pulmonares e cardíacas com até dois
anos de idade também foram vacinados contra
o vírus sincicial respiratório (VSR)
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Atendimento ao usuário

Central de marcação de consulta
Para maior segurança dos seus usuários, o agendamento presencial de exames e consultas
foi suspenso. O atendimento por telefone, entretanto, foi mantido. A Central telefônica do Iamspe
também se tornou porta de acesso aos serviços oferecidos pela Telemedicina.

Ouvidoria
Fundamental na resolução ágil de solicitações feitas por pacientes e familiares, a equipe da Ouvidoria também suspendeu temporariamente o atendimento presencial.
O acolhimento ao usuário foi mantido por
meio de contato telefônico e e-mail. Servidores da Educação e aposentados foram os que
mais buscaram informações.

Cadastro
Com o atendimento presencial suspenso, o Núcleo
de Cadastro direcionou seu
pessoal para atender o público por e-mail e telefone.
Foram implantadas facilidades, como a impressão da
carteirinha do Iamspe pelo
site do Iamspe e emissão de
segunda via para usuários
que efetuam o pagamento
do plano médico do Iamspe
ou plano dentário por boleto.
- 19 -

Modernização dos serviços

Telemedicina
O atendimento à distância, conhecido como Telemedicina, foi uma das mudanças mais
significativas ocorridas no HSPE durante a pandemia. Autorizado pelo Conselho Federal de
Medicina e pelo Ministério da Saúde, o sistema permitiu, sem qualquer contato físico, a troca de
informações entre pacientes e profissionais da saúde e o acompanhamento médico em domicílio.
Opção diante do fechamento temporário do ambulatório, a Telemedicina atendeu mais de
4 mil pacientes desde março. Por telefone, pacientes e familiares receberam orientações sobre
como proceder inclusive diante de sintomas que indicavam contaminação pelo Coronavírus.
O primeiro passo do atendimento é feito pela Central de Atendimento Telefônico do Iamspe
cujos atendentes anotam os sintomas relatados pelos usuários, inclusive os associados ao novo
Coronavírus, e repassam as informações para os médicos. Os profissionais entram em contato
com os pacientes e dão as orientações necessárias, inclusive se é preciso se dirigir ao hospital.

Núcleo de
Atendimento
ao Cliente
Para garantir um rápido
repasse de informações para
famílias de pacientes em isolamento, o Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC)
adotou um modelo de atendimento que agiliza a troca de
informações entre familiares,
equipe médica e assistentes
sociais. E ajustou a jornada de trabalho de seis para
12 horas, reduzindo deslocamentos de pessoal entre
hospital e residência.
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Capacitação dos funcionários
Oferecer treinamentos específicos e diferenciados para funcionários e equipes de prestadores de
serviço foi uma das prioridades do
Comitê de Crise Covid-19. Antes
de serem transferidos para unidades de internação, enfermeiros
que atuavam no ambulatório foram
treinados para atuar na nova frente de assistência.
Materiais audiovisuais e impressos foram preparados para orientar
profissionais sobre itens como paramentação e desparamentação e
redução dos riscos de contágio.

Primeira reunião do superintendente do Iamspe, Wilson
Pollara, com os profissionais do HSPE no início da pandemia

A intranet do Iamspe ganhou um espaço exclusivo
- Coronavúrus Orientações - para receber conteúdos
sobre a doença incluindo instruções operacionais e técnicas para médicos, equipes administrativas e de saúde
e orientações sobre serviços prestados a gestantes.
Atualizada constantemente pelo Comitê de Crise
Covid-19, a página trata de assuntos que vão de rotinas Covid e fluxos de trabalho, passam por orientações
para familiares de pacientes sem acompanhantes até
avisos sobre distribuição de equipamento individual.
O material facilita a consulta de instruções para elaboração de treinamentos como o de manuseio e colocação de paramêtros iniciais em ventiladores mecânicos.
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Desde a confirmação da chegada da Covid-19 ao Brasil, a Superintendência do Iamspe e a direção do HSPE se reúnem com os
médicos para discutir atualizações
de procedimentos, fluxos de trabalho e outras ações que contribuem
para reduzir o risco de funcionários e pacientes serem contaminado pelo vírus.
São frequentes também as reuniões multidisciplinares, entre setores e especialidades especifícas
com a equipe da CCIH.

Segurança para os funcionários

Alojamento para funcionários
Ir e voltar para casa foi um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais da saúde
durante a pandemia, principalmente por conta da redução da oferta de ônibus e do risco de
contaminação diante da grande quantidade de pessoas no transporte público.
Para reduzir o problema, o Iamspe destinou um espaço, localizado no 3° andar do Prédio
Integralidade, onde o funcionário pode descansar entre as jornadas de trabalho. A iniciativa beneficiou
principalmente os funcionários que residem distante do hospital ou mesmo em outro município.
Dois vestiários e um guarda-volume foram organizados nas áreas do Prédio Integralidade.

EPI
As iniciativas adotadas para aumentar
a segurança dos funcionários incluíram o
fornecimento de roupa privativa para todos
que atuavam nas áreas de atendimento direto
ao paciente, em especial os das áreas Covid,
além da distribuição de outros Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs).
O HSPE recebeu doações de vestuário,
mas também adquiriu 10.400 conjuntos
privativos verdes e 3.900 conjuntos privativos
azuis para paramentação dos funcionários
do complexo hospitalar, evitando a entrada e
saída com a utilização de roupas comuns.

Teste rápido
O Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
foi responsável pela análise
dos resultados dos testes
feitos em funcionários sob
suspeita de Covid-19.
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Reconhecimento do trabalho
Valorização
Fazer parte da linha de frente de equipes que enfrentam uma pandemia sem precedentes como
a da Covid-19 torna o currículo do profissional de saúde, no mínimo, diferenciado. Não só por colocarem sua vida e a de familiares em risco, mas pela dedicação ao paciente.
O mesmo vale para servidores administrativos e para o pessoal de apoio de áreas como limpeza,
manutenção, nutrição e segurança, cujas atuações são essenciais num hospital. Com a pandemia,
as formas de agradecer variaram, mas sempre estiveram presentes.

Bom Dia Brasil >

Enfermeiros ganham homenagens nesta terça
(12), no Dia Internacional da Enfermagem
4 min
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Exibição em 12 Mai 2020

Doações
A contribuição da sociedade veio de vários segmentos, muitas vezes na forma de doações.
São anônimos, associações,empresas, funcionários, médicos e organizações de classe. Em
cada doação, direcionada para a segurança dos profissionais da saúde ou para aliviar a sensação de isolamento de pacientes, a marca do importante apoio dado aos profissionais que estavam à frente no combate à pandemia de Covid-19. Iniciativas como a oferta de cafés da manhã
amenizaram o desgaste, cansaço e trouxeram reconhecimento pelo trabalho das equipes.

29.042

11.944
Latas de Red Bull

Frascos de
álcool gel
e álcool líquido

11.000

Barrinhas proteicas
e de chocolate

26.768
Máscaras
descartáveis
TNT, N95/PFF2,
Cirúrgica e de
tecido reutilizável

6188

Pacotes de doces

3.200

11.100

Kits de higiene

Luvas

3.212

10.000

Hidratantes mãos

540

Protetores de
calçados (pró-pés)

Caixas de lápis

6.476

10

Protetores faciais

celulares

1.300

10

Toucas

Totens
dispensadores
de álcool

1.153
Aventais

Cafeterias
serviram cafés
e cookies para
funcionários
do hospital

191

Conjuntos de
roupas privativas
(51 para obesos)
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Vitórias contra a Covid-19
Alta hospitalar
A emoção marca as histórias de quem enfrentou a Covid-19, principalmente o momento
de alta de pacientes que venceram o vírus. Familiares e funcionários batem palmas. Um sino
colocado perto da saída do hospital é tocado
como ato simbólico. As badaladas indicam o
fim do tratamento e a esperança de vida nova.
Ao sair, pacientes ganham um certificado diferenciado, lembrança da luta e da vitória

SP1 >
É de Casa >

Paciente com síndrome de down consegue se
recuperar do novo Coronavírus

Seu Carlos volta para casa após ser curado
de COVID-19

3 min

SP2 >

Bebê que nasceu prematuro após mãe ser
internada com Covid-19 tem alta
32 seg

Exibição em 30 Abr 2020

Fantástico >

Emoção: mãe recuperada da Covid-19 vê filho
recém-nascido pela primeira vez
8 min

Exibição em 10 Mai 2020
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Exibição em 23 Abr 2020

Comunicação interna e externa
Transparência
Com a suspensão temporária de serviços presenciais,
o site do Iamspe se transformou, juntamente com a
Central de Atendimento Telefônica, em um dos principais
canais de comunicação direta
com o usuário. Foi por meio
dele que usuários obtiveram
informações sobre serviços,
horários de visita e mudanças nos acessos ao HSPE.
Vários impressos de uso
interno ou externo, como
orientações para pacientes
em isolamento, foram produzidos com agilidade e qualidade pela gráfica do Iamspe.
O compromisso de transparência foi mantido com a
atualização diária dos total de
casos de Covid na intranet
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Iamspe na Mídia

É de casa >

Área da saúde oferece novas oportunidades
de emprego
16 min

Exibição em 6 Jun 2020

Profissionais do Hospital do Servidor, incluindo enfermeiras,
médicos e terapeutas ocupacionais ganharam destaques neste
ano na imprensa ao abordar temas relacionados à saúde em geral, mas principalmente sobre a Covid-19.
Médicos do HSPE se destacaram em
participações no Fantástico e em jornais diários
do SBT e Globo, além do especial “Combate
ao Coronavírus’. Entrevistas com especialistas
foram publicadas em jornais como Estadão e
Folha e em sites como G1 e UOL.
O drama da mãe que pegou o vírus e o bebê que nasceu no
HSPE prematuro, mas saudável, sensibilizou o público. O mesmo
ocorreu com a história da menina portadora de sindrome de Down
que venceu o vírus e cujo depoimento sensibilizou a população.

Combate ao coronavírus >

SP1 >

Profissionais de enfermagem são homenageados
no Dia do Trabalho

A força de uma enfermeira-chefe contra
a Covid-19

1 min

6 min

Exibição em 1 Mai 2020
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Exibição em 8 Mai 2020
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