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Os hospitais de campanha foram parte de uma estratégia
nacional empregada na pandemia de COVID-19 devido à
situação de emergência de saúde publica. Tem como vantagem a
disponibilização rápida de um número significativo de leitos
hospitalares e um cuidado adequado a pacientes com baixa e
moderada complexidade. Neste cenário o papel do NIR torna-se
estratégico, visto a porta de entrada referenciada e a necessidade
de gestão de vagas externas e serviços não disponíveis para os
pacientes internados. O objetivo foi descrever a experiência da
estruturação de um NIR em um hospital de campanha de
COVID-19 em São Paulo.













O hospital operou por 5 meses com 268 leitos e o NIR com
funcionamento ininterrupto composto por médico e auxiliar
administrativo em regime de plantões e um enfermeiro diarista.



















A partir do mapeamento da complexidade da assistência,
estrutura física, disponibilidade de recursos humanos e de apoio
diagnóstico e terapêutico definimos critérios de elegibilidade
para internação e/ou encaminhamento, conforme pactuação
com a rede de saúde estadual. Este protocolo gerou 11 versões,
tendo em vista a dinâmica da doença, o conhecimento
disponível e as necessidades do momento no atendimento em
rede. Esses critérios objetivos foram incorporados aos protocolos
institucionais de internação que permitiam a classificação e
destinação correta dos pacientes internados. A escala médica a
partir de junho de 2020 foi definida pela avaliação de
desempenho do mês anterior – Figura 1 (assertividade e
quantidade de aceites de vagas) e por fim, foi desenvolvida uma
funcionalidade no prontuário eletrônico do paciente para
facilitar a atualização das informações necessárias para inclusão e
atualização da ficha no sistema CROSS e monitoramento diário
pela gestão – Figuras 2 e 3.
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Os grandes desafios foram o pioneirismo nos critérios de aceite e a
comunicação ágil entre os diferentes níveis da operação. As
estratégias adotadas tornaram o hospital com maior número de
vagas aceitas dentre os hospitais de referência para atendimento a
pacientes com COVID-19. Foram 3990 aceites no periodo de maio
a setembro/2020, dos quais 3189 foram admitidos no Hospital.
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