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Caro leitor,

Diante da pandemia do Coronavírus, uma 

série de medidas foram tomadas pelo governo do 

Estado da Paraíba e pela Secretaria de Saúde do 

Estado, no que se refere a prevenção e tratamento 

para a população frente ao novo Coronavírus. 

Dentre as quais, a criação de um hospital de 

campanha erguido no estacionamento do 

Hospital Metropolitano para atender pacientes 

com casos diagnosticados com a COVID-19. 

Nesta nova publicação quadrimestral da

Revista Alta Complexidade pontuamos relatamos

em especial oenfrentamentoàpandemiadonovo

Estamos certos de que venceremos essa 

pandemia e contamos com a cooperação de 

todos vocês. Façam a sua parte! Use máscara, lave 

as mãos e proteja a si e o outro.

Boa leitura!

EXPEDIENTE

EDITORIAL

Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires

Coronavírus. Como ampliações de leitos, treina-
mentos de profissionais e atuações do Hospital 
de Campanha. 
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Diante da pandemia do coronavírus, uma série de medidas 
foram tomadas pelo governo do Estado da Paraíba e pela Secretaria 
de Saúde do Estado, no que se refere a prevenção e tratamento 
para a população frente ao novo Coronavírus. Dentre as quais, a 
criação de um hospital de campanha montado para atender pa-
cientes com casos diagnosticados com a COVID-19. 

Nesta 6ª edição da Revista Alta Complexidade pontuamos um 
balanço das principais ações ocorridas no quadrimestre de abril a 
Agosto de 2020. Em especial o enfrentamento à pandemia do novo 

e atuações do Hospital de Campanha.



O hospital de campanha, foi montado em uma área de 
2.490 m² no estacionamento do Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires. A unidade atendeu pacientes vindos de 
mais de 200 municípios paraibanos, por meio de regulação.

Sem aglomerações, o governador do Estado, João 
Azevêdo, entregou simbolicamente a unidade, no dia 20 de 
Abril de 2020. O governador destacou a importância da construção 
ser no estacionamento do Hospital Metropolitano. “Essa localização 
do hospital de campanha tem a ver com a estrutura já montada 
no Metropolitano, com 53 leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs), para que a gente possa dar um apoio rápido 
e prestar a melhor assistência pública à população”



pontuou o diretor técnico do Hospital Metropolitano, 
Thiago Vila Nova. 

Seguindo o Plano de Contingência estabelecido pela Secretaria de Estado 
da Saúde e Governo do Estado, o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, 
dispôs de mais de 50 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento 
exclusivo de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Além destes, foram abertos 
outros 31 leitos de enfermaria.

Ampliação de Leitos



Primeiras altas à 
pacientes com Covid-19

Seis pacientes internos no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita, receberam alta hospitalar em 05 de maio 2020, após tratamento da Covid-19. 
Entre os quais, a aposentada, Maria José Neves, moradora da Associação Promocional do 
Ancião Dr. João Meira de Menezes (Aspan), em João Pessoa. A idosa de 81 anos, deu 
entrada na unidade no último sábado (02), recebendo os cuidados da equipe de 
Enfermaria Covid.

Outro idoso do grupo de risco, João Emiliano, de 106 anos, também pôde 
ir para casa. O ex-paciente driblou os prognósticos, se recuperou e superou as 
complicações da Covid-19. Ele permaneceu sob os cuidados do complexo hospitalar 
do dia 28 de abril até esta terça-feira (05). 

A coordenadora do Serviço Social da unidade de saúde, Carmem Meireles, 
expressou: “A cada plantão um desaf io, uma batalha a enfrentar, mas hoje meu 
coração exalta de alegria pela oportunidade de acompanhar a alta desses pacientes. 
Que Deus nos ajude. Venceremos.”



Visando a humanização e acolhimento aos familiares com pacientes internos 
na instituição, acometidos pela Covid-19, foi implantado a Unidade de Comunicação 
Familiar para repasse diário de Boletim Médico, visando informar aos familiares o estado 
de saúde atualizado dos internos.

O contato é realizado diariamente com um membro da família, este f ica 
responsável de repassar aos demais familiares a informação recebida. O serviço 
conta com Fisioterapeutas e Psicólogos, e as ligações telefônicas são realizadas 
diariamente.

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO 
FAMILIAR



Em 11 de junho 2020, a equipe da Agência Transfusional do Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, realizou a primeira transfusão de plasma convalescente compas-
sivo para o tratamento da Covid-19. Os procedimentos ocorreram com sucesso 
e benef iciaram dois pacientes do sexo masculino, com idades de 39 e 41 anos, 
internos no Eixo Vermelho do Hospital Solidário.

De acordo com a infectologista, Marcela Santos, a administração é feita através de 
infusão do plasma contendo anticorpos de pessoas que já foram curadas. 

, declarou.

A Transfusão de Plasma 
Convalescente segue um rigoroso 
protocolo, no qual o prof issional 
médico preenche uma série de 
documentação legal para solicitação 
e acompanhamento do procedimento, 
assim também, o receptor ou familiar 
responsável assina um termo de 
responsabilidade.

TRANSFUSÃO DE PLASMA
CONVALESCENTE1ª



Que Curam’, desenvolvido pelas equipes de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional 
do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, abriu mais uma temporada. E nesta, 
utilizou-se do tema: Viralizando o Amor e Cuidado. 

O envio das mensagens foi aberto no dia 25 de maio, Os 
interessados em contribuir com essa corrente de bons sentimentos, 
puderam escrever cartas e encaminhá-las para o endereço eletrônico: 
pa lav rasquecuram@hosp i ta lmet ropo l i tano .pb .gov.b r
até 15 de junho. No total mais de 300 e-mails foram recebidos de 
diversos municípios do estado, além  de outras regiões do país.



Cordeiro, integrante do projeto.



JUNTOS CONTRA A COVID-19

Desde o mês de junho o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires passou a 
receber doações que auxiliam na prevenção ou combate da Covid-19. Empresas, 
Instituições e Órgãos públicos se uniram para cooperar com a manutenção da as-
sistência, tanto para os pacientes, como colaboradores. O diretor administrativo do 
Metropolitano, José Flor, ressaltou a relevância dessa corrente de doações. 

“Estes são os principais insumos que carecemos nesse período: empatia 
e solidariedade. E, temos visto a prova do comprometimento social de todos 
os setores e da população. Estamos unidos, no sentido de vencer essa batalha 
contra o coronavírus”, concluiu, agradecendo a doações recebidas.



Cavalo Marinho.

que atuam nas UTIs, doado pelo Manaíra Shopping.

pela Justiça Federal na Paraíba.

Rita.

empresa Acaí Empório.

DOAÇÕES



MAIS
QUALIDADE

DE VIDA

A atuação da Terapia Ocupacional 
no contexto da pandemia de COVID-19 no 
Hospital Metropolitano deu-se ínico através 
do desenvolvimento de Equipamentos 
de Proteção Individual de baixo custo 
necessários para garantir a segurança 
dos prof issionais que estavam na linha 
de frente e contato direto com pacientes 
suspeitos ou infectados com o novo 
coronavirus.

A partir daí foi implementado o 
Laboratório de Tecnologia Assistiva, 
responsável por confeccionar recursos 
e adaptações de baixo custos que iriam 
auxiliar nas intervenções terapêuticas 
e proporcionar maior independência e 
autonomia nas atividades de vida diária 
dos pacientes acompanhados pela equipe 
de Terapia Ocupacional.



Um dos recursos confeccionados 
pelo Laboratório de Tecnologia Assistiva foi 
a Prancha de Comunicação Alternativa,
desenvolvidas facilitar a comunicação
entre paciente e equipe, envolvendo temas 
relacionados às necessidades do paciente 
com a Covid-19 no contexto de hospitalar.

Além disso foi planejado e desenvolvido
um Livro Interativo como estratégia de 
prevenção e manejo de delirium que tinha
como conteúdo atividades que proporcionavam

promoção de temas cotidianos como
sentimentos, medos, sonhos, emoções, 

consciência da realidade e perspectivas 
futuras.

bem estar e qualidade de vida para 

Renata Gomes
Coord. Terapia Ocupacional



CASE DE SUCESSO NO 
ENFRENTAMENTO À COVID-19

O Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, participou em 6 de julho 
de 2020 de uma sessão virtual organizada 
pelo Laboratório de Implementação do 
Conhecimento em Saúde. Uma iniciativa do 
Hospital do Coração de São Paulo (HCor-SP) 
e Ministério da Saúde a partir do convênio
PROAD-SUS (Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde), com a representação 
de diversos hospitais do Brasil. 

“Ficamos honrados com o convite do HCor. Essa experiência, é 
muito importante para nós, porque é um momento de 

desse Hospital para todo Brasil. Representar o Estado em 
um encontro como este, em que revela que na Paraíba 
temos processos e trabalhos exemplos para outras instituições 

afirmou o diretor Assistencial 
Gilberto Teodozio.

A reunião online, integrou os 
hospitais que fazem parte do Projeto 
de Desenvolvimento Gerencial (PDG) e 
as UPAs de todo país, nas quais o HCor
realiza a gestão na área Covid. Somente na
Paraíba, desde outubro de 2018, 12 unidades 
da Rede Hospitalar da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-PB) participam 
do Projeto de Desenvolvimento Gerencial 
pelo HCor.



As representantes do Hospital do Coração de São Paulo e responsáveis pelo 
projeto, elogiaram a apresentação realizada pelo diretor assistencial e pelo gerente 
multidisciplinar, Bruno Brito.

declarou Gizelda Monteiro, gerente LICS.



Visando aprimorar os processos de trabalho dos 

Covid-19 no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires 
e Hospital Solidário, entre os meses de março a julho, a 
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação promoveu uma 
série de treinamentos e capacitações.

De acordo a coordenadora da Educação Permanente, 
Mariana Gonsalves, foram mais de 100 capacitações.ara opor-

      
para oenfrentamento à COVID-19, entre os quais, médicos, 

nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, equipe da higienização, maqueiros, 
administrativo e tantos outros. Um importante trabalho 
que construímos juntos, contando para alguns deles, 
com a importante parceria do Centro Formador de Recursos 
Humanos – Cefor/PB.          destacou.

EDUCAÇÃO 
PERMANENTE 

EM SAÚDE

Segundo o diretor de Ensino e Pesquisa, Dr. Mario
Toscano, os treinamentos também oportunizaram 
outras instituições de saúde. “Além de promovermos as 
capacitações
e instruímos os de outras instituições, a exemplo 
da UPA de Santa Rita. Sempre buscando realizá-los 
com simulações realísticas, para que os colaboradores 
tivessem de fato a vivência do seu trabalho dentro das 
capacitações” frisou.



O paciente de número 500 que recebeu alta em 9 de julho, foi o aposentado Cleonildo 
Fidelis, 64 anos, da cidade de Mamanguape-PB. Na ocasião, ele foi calorosamente saudado 

que contribuíram para sua recuperação.
“““”Não consigo falar de tão emocionado. Não é só o remédio que cura 

uma pessoa, mas também, o calor humano, e vocês são humanos, cuidaram de 
mim da melhor maneira. Estou muito feliz e agradecido.”

declarou o ex-paciente.

, expressou o Diretor Geral do 
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires,
Dr. Antônio Pedrosa, com a marca alcançada pelas 
altas hospitalares dos pacientes curados da Covid-19, 
que receberam tratamento no Hospital Metropolitano 
e Hospital de Campanha.



ENCERRAMENTO DAS
ATIVIDADES DO

Analice Mizael, 66 anos, do município de Belém, na Paraíba, foi a última paciente 
a receber alta do Hospital Solidário em 30 de julho de 2020. A unidade de campanha 
erguida no estacionamento do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires em Santa 
Rita, contou  com 130 leitos de enfermaria, para tratamento exclusivo da Covid-19, 
tornando-se referência no Estado.



O diretor-geral do Hospital Metropolitano, Antônio Pedrosa, enalteceu o trabalho
desenvolvido pela equipe. 

 pontuou.

Em 102 dias de funcionamento, mais de 800 pacientes deram entrada no hospital
com estrutura provisória de 120 leitos de enfermaria. O secretário estadual de Saúde, 

durante o mês de julho, o que possibilitou que fosse desativado. E adiantou que o 

enfermaria exclusivos para Covid-19 ativos. 

A aposentada, Analice Mizael, agradeceu o trabalho de todos os envolvidos no 
seu tratamento. 

, declarou.
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