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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.

Conheça o Plano de Contingência
simplificado do HU-UFSC
O Plano de Contingência do Hospital Universitário Professor Polydoro
Ernani de São Thiago (HU-UFSC) foi estruturado em três fases distintas. Cada
uma destas fases tem características próprias e seus gatilhos de acionamento
estão vinculados ao que é descrito no Plano de Contingência da Secretaria de
Estado
da
Saúde
de
Santa
Catarina,
disponível
em:
http://www.coronavirus.sc.gov.br/
Apresentaremos a seguir o nosso plano, informando, que neste momento,
estamos na Fase 2.
FASE 1
Ação 01 - Reservar 01 leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulto;
Ação 02 - Reservar 02 leitos na Unidade Cirúrgica 1, referência para casos
suspeitos e confirmados que não necessitem de suporte respiratório;
Ação 03 - Reservar 01 leito no Centro Obstétrico para o atendimento da Covid19;
Ação 04 - Reservar 01 leito no Alojamento Conjunto para atendimento da Covid19;
Ação 05 - Realocar o atendimento da Pediatria (ambulatório) da CM1 para o
térreo.

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/).

FASE 2
Ação 01 - Estabelecer nova porta de entrada para pacientes que necessitam de
atendimento na emergência e não são casos suspeitos ou confirmados de
Covid-19. Esta nova porta de entrada será o ambulatório da área A, tendo em
vista a suspensão da maioria dos atendimentos eletivos. A atual área de
emergência ficará apenas para os casos suspeitos/confirmados, podendo ser
ampliada, se necessário, para a cirurgia ambulatorial, que tem comunicação com
a emergência;
Ação 02 - Remanejar os pacientes da Clínica Médica 4 (denominada
anteriormente como Unidade de Isolamento) e utilizar a Unidade Cirúrgica 1
como local para suporte aos pacientes suspeitos e confirmados, que não
necessitem de suporte ventilatório e para os de alta da UTI;
Ação 03 - Ampliar 06 leitos de UTI adulto, podendo chegar até 10 leitos
específicos para Covid-19;
Ação 04 - Atender no Centro Cirúrgico os casos que seriam atendidos na Cirurgia
Ambulatorial - procedimentos com pacientes oncológicos e transplantes de
córnea, tendo em vista que o atendimento destes pacientes não será cancelado;
Ação 05 – Preparar a Unidade de Internação Clínica Médica 1 para a abertura
de leito.

FASE 3
Ação 01 - Ampliar o número de leitos de UTI (na área atualmente utilizada pela
CM4). Há possibilidade de ampliação de 10 leitos para suporte em ventilação
mecânica para pacientes com Covid-19. Para tanto, há necessidade de recursos
humanos (RH);
O Gestor Estadual/Ministério da Saúde disponibilizará 10 kits (leitos, ventilador
mecânico, monitores e bombas de infusão), que possibilitarão a abertura destes
leitos.
Ação 02 - Abertura da Clínica Médica 1, como suporte aos pacientes de alta da
UTI, bem como às internações de casos confirmados que não necessitam de
suporte ventilatório. Para tanto, há necessidade de recursos humanos (RH).

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/).

Ação 03 - Utilizar o espaço da Cirurgia Ambulatorial para ampliar o atendimento
das Emergências, aos pacientes da Covid-19.
Ação 04 - Internar as pacientes da Clínica Ginecológica na Unidade Cirúrgica 2,
visando utilizar a Clínica Ginecológica para internações obstétricas (gestantes e
puérperas), com casos confirmados de Covid-19.
No âmbito do Plano de Contingência estadual, o HU-UFSC deve ofertar 20
leitos
de
UTI
dedicados
para
pacientes
com
Covid-19, além de ordenar a entrada das Emergências (adulto, pediátrica e
obstétrica) e dedicar até duas unidades de internação (30 leitos da Unidade
Cirúrgica I para casos suspeitos e 25 leitos da Clínica Médica 1 para casos
confirmados), aos pacientes com o vírus.

Vacinação dos Profissionais do HUUFSC/EBSERH
Começou na quinta-feira, 26 de março, e vai até 2 de abril, somente nos
dias úteis, a campanha de vacinação contra gripe de todos os colaboradores do
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC). A
vacinação está sendo aplicada no contâiner do programa Saúde na Escola, que
fica atrás da guarita em frente à Emergência.
De acordo com o Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do
Trabalho (SOST/DivGP), que está organizando a campanha, a vacinação será
realizada em duas semanas e haverá um esquema especial de atendimento
para evitar aglomeração.
Confira a todas as informações sobre a vacinação no site do HU-UFSC:
http://hu-ufsc.ebserh.gov.br

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/).

Agradecimentos
Ministério da Defesa – Exército Brasileiro - 14º Brigada de Infantaria Motorizada,
pelo empréstimo e instalação de barracas a serem utilizadas na triagem dos
pacientes que chegam ao hospital para atendimento.
Centro de Ensino da Polícia Miliar e Faculdade da Polícia Militar de Santa
Catarina, pela disponibilização de alojamento, que poderá ser utilizado pelos
trabalhadores do hospital.
Ao Comando de Policiamento Militar Ambiental – Polícia Militar de Santa
Catarina, pelo empréstimo e instalação de barracas a serem utilizadas pela
quimioterapia ambulatorial e triagem dos pacientes que chegam ao hospital para
atendimento.
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