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PALAVRAS-CHAVE
comitê de crise; pandemia, estratégias

INTRODUÇÃO
No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde
(OMS) decretou o estado de pandemia pelo novo Sars-Cov-2.
Considerando o aumento expressivo do número de casos, o
espalhamento da nova doença para dezenas de países no
mundo todo, incluindo o Brasil, e a grande demanda iminente
por recursos hospitalares, tornou-se necessário o preparo de
planos de contingência para abrigar corretamente esses
pacientes, em especial os mais acometidos.
MÉTODO
Formação de um comitê de crise envolvendo áreas
estratégicas
de
operação,
logística,
planejamento,
comunicação e finanças para estabelecimento de diretrizes
para o enfrentamento da COVID-19. As reuniões aconteciam
duas vezes ao dia para discussão e aprovação de questões
envolvendo definição de fluxos, planejamento e gestão de
leitos, gestão de pessoas, insumos e equipamentos, qualidade
e segurança da assistência e comunicação.
RESULTADOS
As principais ações realizadas foram, em definição de fluxo:
segmentação do fluxo de pacientes com sintomas gripais na
Urgência e Emergência e revisão dos fluxos e locais de
atendimento conforme perfil.
Planejamento e gestão de leitos: revisões na infraestrutura,
suspensão de procedimentos eletivos; organização de locais e
áreas para paramentação e desparamentação; definição de EPI
conforme risco de exposição; remanejamento de recursos
humanos considerando a ampliação e reorganização da atenção;
contra referência de casos de baixa complexidade (papel dos
hospitais de campanha); reorganização do fluxo de visitas e
acompanhantes considerando a necessidade de redução da
circulação de pessoas; reorganização de fluxo dos pacientes
suspeitos ou confirmados para a realização de exames.
Plano de apoio e acolhimento ao colaborador: profissionais
de grupo de risco assistenciais: remanejamento para áreas não
COVID-19; definição de fluxo de atendimento e monitoramento
dos profissionais suspeitos e confirmados de COVID-19; banner
e anúncios de apoio na entrada e saída de colaboradores e nos
relógios de ponto, mural de interações, som ambiente (auto
falantes), POPUP semanais, ações de boas vindas; criação de
salas de descompressão; canais de suporte psicológico;
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material de estímulo à meditação, exercícios físicos, repouso,
alimentação, apoio espiritual e emocional.
Insumos e equipamentos: estratégias de gestão de estoque
considerando desabastecimento, aumento de consumo e
preços de insumos e EPI; padronização de materiais e
medicamentos específicos: máscara não-reinalante etc;
montagem de kits intubação COVID-19; remanejamento de
equipamentos para área COVID-19.
Qualidade e Segurança da Assistência: elaboração de Fluxos,
Protocolos e POP referentes ao atendimento a pacientes
suspeitos ou confirmados de COVID-19; revisão de rotinas;
elaboração de pareceres pela SCIH; elaboração de vídeo de
paramentação, desparamentação, intubação, entre outros;
capacitação das equipes para atendimento ao paciente
COVID-19; auditorias dos processos pelo SESMT, SCIH, SVR.
Comunicação: comunicação visual nas recepções com
orientações à população; criação de página na intranet com
artigos, protocolos, rotinas, etc, referentes ao COVID-19;
boletim COVID-19 com atualizações periódicas.

Os principais desafios foram: enfrentamento à uma doença
nova, atualizações constantes, agilidade na tomada de
decisões, articulação e comunicação das equipes e entre
equipes comunicação e humanização, gestão de suprimentos,
sustentabilidade financeira, turn over e absenteísmo e
suporte à equipe.

