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INTRODUÇÃO
A pandemia Covid-19 não têm precedentes na história da humanidade, levando ao colapso vários sistemas de saúde e acarretando milhões de mortes. No Brasil, os desafios têm sido maiores devido
a seu extenso território e população. Assim, é premente a realização de ações estratégicas articuladas nacionalmente que envolvam a organização do fluxo de atendimento hospitalar, a identificação
da necessidade de equipamentos de proteção individual, teste sorológicos, monitores e ventiladores mecânicos. Para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil, o programa Todos Pela
Saúde executou atividades complementares com a estratégia de instalar Gabinetes de Crise hospitalares em hospitais de referência da Covid-19 em todo o território brasileiro (Figuras 1-2). O
momento de crise é altamente dinâmico e mudar rapidamente a cada momento, seguindo a teoria das vulnerabilidades. Dessa maneira a gestão contínua do hospital é fundamental para garantia dos
melhor resultado institucional.
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Figura 1: Organograma do Gabinete de Crise.

Figura 2: Exemplos de planilhas para gerenciamento diário de recursos e insumos por meio de demonstrações gráfica em
tempo real e ferramenta KANBAN.

OBJETIVOS

RESULTADOS

1) Desenvolvimento de estratégias presenciais e remotas para implantar Gabinetes de Crise nos
hospitais referenciados para COVID-19 em todos os Estados e Distrito Federal (DF);

Trezentos e sete hospitais foram contatados e destes, 238 (78%) implantaram seus Gabinetes
de Crise hospitalares, abrangendo o Distrito Federal e 124 municípios de 23 estados. Trezentos
e cinquenta e cinco tutorias remotas foram realizadas, obtendo-se um índice de satisfação de
93,8%. No mesmo período também foram realizadas 193 tutorias presenciais, totalizando a
implantação de 431 Gabinetes de Crise hospitalares no Brasil (Figura 4).

2) Desenvolvimento de metodologia de tutoria remota para capacitação e apoio aos hospitais na
implantação dos Gabinetes de Crise e enfrentamento da pandemia.

MÉTODO
Um time de especialistas desenvolveu um método de tutorias por videoconferência com duração
de 7 horas para capacitação e apoio aos hospitais, dividido em três fases e nas seguintes
etapas: Sensibilização e Implantação do Gabinete de Crise Hospitalar (2 horas); GDGC (Gestão
Diária do Gabinete de Crise) (1 hora); Fluxo e Comunicação (1 hora); Acompanhamento da
reunião do Gabinete de Crise (1 hora); Gestão de Leitos (1 hora); Governança Clínica (1 hora).
Ao final de todas as fases da tutoria remota uma pesquisa de satisfação era aplicada (Figura 3).
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Figura 3: Representação esquemática das fases e etapas da tutoria remota.
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Figura 4: Abrangência nacional e resultados obtidos com as tutorias remota e presencial.

CONCLUSÕES
O desenvolvimento desta metodologia possibilitou atingir um maior número de hospitais
brasileiros em áreas não acessíveis pela tutoria presencial. Além disso, a implantação dos
gabinetes de crise possibilitou a qualificação das necessidades dos hospitais brasileiros,
promovendo uma melhor priorização dos recursos, assim como a organização do fluxo de
pacientes e aumento do número de leitos de retaguarda através das ações de gerenciamento de
leitos e governança clínica.

