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O intuito deste boletim informativo é repassar
informações de forma confiável sobre as ações que
envolvem o HU-UFSC neste período de combate ao
coronavírus.

HU altera fluxo para pacientes durante a
Covid-19
O Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC) anunciou
mudanças no fluxo de atendimento de pacientes nas emergências adulto, pediátrica e
ginecológica/obstétrica, seguindo o Plano de Contingência do Hospital vigente durante a
crise do coronavírus. Veja o comunicado da Superintendência sobre o assunto:
O Hospital Universitário da UFSC, visando ao enfrentamento da Pandemia do COVID19, alterou a partir de 01/04/2020 o fluxo de atendimento de pacientes nas emergências
adulto, pediátrica e ginecológica/obstétrica, seguindo o Plano de Contingência do
Hospital.
Solicitamos à população que antes de se deslocar ao Hospital busque um atendimento
por telefone (atendimento pré-clínico) disponibilizado pela Secretaria Municipal de
Saúde do Município onde reside ou que siga as recomendações da Secretaria Municipal
de Saúde, caso esse atendimento não exista. Estes serviços orientam a população quanto
à necessidade de seu deslocamento e quando é necessário procurar um Centro de Saúde,
uma Unidade de Pronto Atendimento ou um Hospital.
Destacamos que os hospitais são responsáveis pelo atendimento de pacientes que
necessitam de internação, inclusive em UTI, por isso é importante que a população
busque o hospital apenas quando for necessário.
A seguir relacionamos as medidas que foram adotadas, em relação às emergências do
Hospital Universitário:
1) Os pacientes pediátricos, adultos e gestantes COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS
serão atendidos na estrutura física da emergência, conforme placa indicativa com os
dizeres - EMERGÊNCIA RESPIRATÓRIA;
2) Os pacientes pediátricos e adultos SEM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS serão
atendidos no ambulatório do hospital;
3) A emergência ginecológica e obstétrica terá como porta de entrada o ambulatório do
hospital.
Não tome como verdade tudo o que você lê nas redes sociais. Os únicos canais oficiais
de comunicação do HU-UFSC são o nosso site (http://hu-ufsc.ebserh.gov.br/) e o nosso
Instagram (https://www.instagram.com/hu_ufsc/).

Capacitação
Relatório da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) mostra que, até o dia 09 de
abril de 2020, 552 colaboradores de diversos setores já passaram por
capacitações realizadas no Hospital Professor Polydoro Ernani de São Thiago
(HU-UFSC) para atendimento a pacientes com suspeita ou confirmados com
Covid-19. São capacitações para uso de equipamentos, para protocolos,
orientações gerais ou específicas, de acordo com as necessidades de cada
área.
Confira mais informações: https://bit.ly/2XntUDO

Vídeos paramentação e desparamentação
EPIs
Está disponível para os colaboradores do Hospital Universitário Professor
Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC) uma série de vídeos orientando
sobre paramentação e desparamentação de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). As regras, importantes especialmente durante a crise da
Covid-19, são validadas pelo Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do
Paciente e são fundamentais para a segurança do responsável pela assistência
e do paciente. Os colaboradores devem ficar atentos às atualizações sobre os
procedimentos.
Os vídeos podem ser acessados no site do HU ou pelo link:
https://bit.ly/2xgHbDr.

Protocolos
Os protocolos assistenciais específicos para atendimento aos pacientes durante
a pandemia da Covid-19 estão publicados no site do HU e podem ser acessadas
em: https://bit.ly/2UUhgKQ. Trata-se de uma série de procedimentos que devem
ser seguidos pelos profissionais do hospital, nos diversos setores operacionais,
com o cuidado de observar periodicamente as possíveis atualizações.
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“Sabemos que a literatura tem oferecido atualização diária no manejo desta nova
doença. Portanto, é necessária atenção quanto à utilização das versões mais
atualizadas destes protocolos que serão disponibilizadas neste local”, reforçou
o Comitê de Protocolos Assistenciais, que divulgou o material.
As sugestões e colaborações podem ser encaminhadas aos e-mails
heda.schmidt@ufsc.br e elaine.caon@ufsc.br.
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