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Criada em janeiro de 2019, a Revista Alta 

Complexidade lança neste segundo quadrimestre 

de 2021 sua 8ª edição, representando o Número 

2 do Volume 3. Produto eletrônico com registro 

ISSN 2764-0833, que traz um resumo das 

principais ações e acontecimentos decorridos 

no Hospital Metropolitano Dom José Maria 

Pires, em Santa Rita, Paraíba, apresentando os 

casos inéditos, destacando também as ações de 

humanização e atuação de setores.

A revista foi idealizada e desenvolvida pela 

Assessoria de Comunicação do Hospital 

Metropolitano Dom José Maria Pires (Ascom-

HM), e na edição anterior repassou por uma 

repaginada de conteúdo e design. 

Neste novo exemplar, você vai encontrar temas 

ligados às áreas de Cardiologia e Neurologia, 

assim como informações para realizar consulta 

aos candidatos ao transplante cardíaco. E mais 

que isso: a relevância da Engenharia Clínica no 

bom funcionamento do Hospital, garantindo 

aos pacientes assistência segura e eficaz.

Considerando relevante trazer para você leitor 

informação que agregue qualidade ao seu modo 

de vida, apresentamos uma entrevista com a 

Dra. Lara Dantas sobre a Cardiopatia Congênita, 

como ter acesso ao serviço de acompanhamento 

cardiológico pediátrico do Hospital e o trabalho 

multiprofissional no acompanhamento dos 

pacientes.

Boa leitura!

EXPEDIENTE

Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires

8ª EDIÇÃO
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 De acordo com a coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos 

e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Metropolitano, Patrícia Monteiro, a captação só 

é possível mediante o sim da família, como ocorreu nessa ocasião. “Não podemos deixar 

de agradecer e prestar nossa solidariedade às famílias que autorizaram a doação. Sem 

esse tipo de atitude, outras vidas não seriam salvas”, destacou a enfermeira.

 Em parceria com Central de Transplante e Banco de Olhos da Paraíba, em 13 de 

abril, o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires realizou a primeira captação de 

órgãos do ano. Dois pacientes que aguardavam na Fila Única da Central de Transplante 

foram beneficiados com as córneas captadas de uma paciente de 54 anos.

 Desde novembro de 2018, o 

Metropolitano tornou-se um hospital

doador, realizando, desde então, a captação 

de múltiplos órgãos para transplante, 

tais como: córneas, rins e fígado, que já 

beneficiaram pacientes que estavam na 

Fila Única da Central de Transplante.

 Em setembro de 2019, a unidade 

de saúde recebeu o certificado de 

‘Amigo do Transplante’. O título enfatiza 

o compromisso em promover ações que 

incentivam a doação de órgãos. 

DOADOR
HOSPITAL
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DOADOR

 Em junho de 2020, a instituição foi 

habilitada para realização do Transplante 

Cardíaco adulto e pediátrico, sendo a 

primeira e única instituição pública 

de saúde do Estado a receber esse 

credenciamento.

 Em outubro de 2020, o 

complexo hospitalar criou a Central de 

Atendimento para Agendamento de 

Candidatos ao Transplante Cardíaco. E 

desde então, tem realizado a triagem 

e acompanhamento desses pacientes. 

(83) 3229-9157, das 8h às 16h, de segunda 

a sexta-feira.

“Não podemos deixar de agradecer 

e prestar nossa solidariedade 

às famílias que autorizaram a 

doação. Sem esse tipo de atitude, 

outras vidas não seriam salvas”
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HEALTH
MEDICAL

 O hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMPB) tem integrado a equipe 
multidisciplinar junto à classe médica, de forma a alinhar os cuidados assistenciais ao paciente 
neurológico, cardiológico e acometidos pelo Coronavírus, tendo a equipe de Fonoaudiologia 
como forte aliada à reintegração desses pacientes à uma melhor qualidade de vida. 

 A equipe atua em dois grandes 

pilares: a comunicação e a alimentação 

segura. “Podemos dizer que o  nosso maior 

objetivo é impedir ou diminuir as alterações 

relacionadas à comunicação, assim como 

garantir uma alimentação por via oral de 

forma segura e eficaz, prevenindo riscos de 

broncoaspiração, melhorando a qualidade 

e vida dos pacientes e contribuindo para 

diminuição do seu tempo de internação 

hospitalar”, expressou a supervisora da 

Fonoaudiologia.

Deyverson Evangelista • Angelise Cordeiro • Monyze Liberato
Tatiana Aires (coordenadora) • Gabriela Garcia • Lívia Sales
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 Para deglutir qualquer líquido ou alimento (passar pela garganta para ser levado ao 

estômago) é necessário a interação e coordenação adequada de múltiplas musculaturas e 

nervos cranianos, a fonoaudiologia hospitalar  deve assegurar ao paciente, o risco nulo 

ou mínimo de broncoaspiração, nesses momentos. “A broncoaspiração caracteriza-se 

pela infiltração de partículas alimentares, fluidos de orofaringe ou conteúdos gástricos 

em vias aéreas inferiores, podendo desencadear a pneumonia infecciosa, pneumonite 

química, desidratação e desnutrição”, explicou, Tatiana Aires.

 Como intuito de garantir que 

nenhum paciente internado apre-

sente episódios de broncoaspiração, 

a equipe de Fonoaudiologia im-

plantou o projeto StopBronco, para 

aumentar o conhecimento acerca 

dos cuidados preventivos, em todos 

os setores assistenciais do hospital. 

“A implantação do protocolo envolveu 

diversas equipes de trabalho, compos-

tas por enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, farmacêuticos e o corpo 

médico, a fim de sinalizar todos aqueles 

pacientes que apresentam risco para 

este evento adverso. Visando a segu-

rança do paciente, já obtivemos re-

sultados significativos”, destacou o 

fonoaudiólogo Deyverson Evangelista, 

responsável pelo Protocolo de Prevenção 

de Broncoaspiração na instituição.
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 No aspecto da linguagem, a atuação 

concentra-se nas alterações de compre-

ensão e expressão. As intervenções devem 

acontecer de forma precisa e rápida, como 

destacou a  fonoaudióloga Monyze Libe-

rato. “Os pacientes acometidos por AVE, 

aneurismas, tumores cerebrais, miaste-

nias, paralisias entre outros diagnósticos 

neurológicos, tendem a ter suas habilida-

des comprometidas. A nossa intervenção 

considera a neuroplasticidade cerebral, 

ou seja, a habilidade do cérebro em se re-

organizar e compensar lesões e traumas 

sofridos, adaptando-se à mudanças por 

meio de novas sinapses, de forma célere e 

segura”, disse.

 De acordo com a fonoaudióloga Lívia 

Sales, “reabilitar um paciente, especial-

mente sob condições clínicas neurológicas, 

cardiológicas e pós-Covid é investir sobre a 

história de alguém que já passou por trau-

mas e situações frágeis de vida. É direcio-

nar o nosso trabalho de forma a devolver 

ao paciente a autonomia nas funções con-

sideradas por muitos como simples ou pri-

mitivas, como é o caso da alimentação oral 

e do ato de comunicar-se. Isso nos deixa re-

alizados”, expressou.
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 Diante do enfrentamento 

à Covid19, a equipe desenvolveu 

o Projeto DeglutBem, com o 

objetivo de avaliar a deglutição dos 

pacientes, adequando a consistência 

alimentar de forma individualizada e 

propiciando uma melhor captação, 

preparo e ejeção do bolo alimentar. 

A Fonoaudióloga Gabriela Garcia 

destacou que:

“O DeglutBem se tornou um Projeto de 
Pesquisa aprovado pelo Comitê de Éti-
ca da Secretaria de Saúde do Estado 
da Paraíba e já acumula mais de 180 
avaliações, que repercutiu em desma-
mes de sonda alimentar, diminuição no 
desperdício de alimentos e a garantia 
de uma alimentação prazerosa. Temos a 
certeza que o DeglutBem gerou um im-
pacto positivo na redução dos custos do 
nosso Hospital nesta Pandemia”, frisou.

 E os projetos se ampliam para a 

área de Humanização Hospitalar. Entre 

eles, destacam-se os Projetos Palavras 

que Curam e o Luau Entoando o Amor, 

este último recebeu menção honrosa 

como estratégia de humanização e co-

municação efetiva no ambiente Hos-

pitalar, no XXVIII Congresso Brasileiro 

de Fonoaudiologia e V Congresso Ibero 

Americano de Fonoaudiologia.  A fono-

audióloga Angelise Cordeiro pontuou: 

“O Luau entoando o amor surgiu de uma 
forma bastante intimista, pois o desejo era 
celebrar o Dia Mundial da Voz com ciclos 
de capacitação, porém, foi observado por toda 
a equipe multidisciplinar que este projeto 
poderia se tornar uma grande estratégia 
para aproximar pacientes, colaboradores 
e cuidadores. Assim foi feito e nos deixa 
honrados, porque a nossa voz se tornou um 
veículo de empatia e humanização”, concluiu.
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SERVIÇO DE
CARDIOPEDIATRIA
Pequenos Coraçòes Salvos

10
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 Todos os anos, cerca de 130 milhões de crianças nascem no mundo com algum 

tipo de cardiopatia congênita. As Cardiopatias Congênitas são malformações que 

ocorrem durante a embriogênese do coração, ou seja, até o terceiro mês de gestação. 

Apesar disso, algumas alterações podem se manifestar posteriormente, durante o 

segundo ou terceiro trimestre conforme há o amadurecimento da estrutura já formada.  

 Só no Brasil são mais de 21.000 bebês que precisam de algum tipo de 

inter venção cirúrgica para sobreviver após nascerem. A repórter Mayara Dantas, 

conversou com a coordenadora da Cardiologia Pediátrica do Hospital Metropolitano 

Dom José Maria Pires, Dra. Lara Dantas, que na entrevista a seguir explica sobre a 

doença e as mais modernas técnicas para  tratamento utilizadas no Hospital, que 

tem mudado a realidade na qualidade de vida dos pequenos pacientes.

Existe uma causa específica que 
provoque a Cardiopatia Congênita?

Dra. Lara Dantas: As causas podem ser 

várias e incluem vários fatores que vão 

desde os ambientais, genéticos, do uso 

de medicamentos e drogas, aleatórios, 

doenças maternas como o diabetes, 

lúpus e também infecções como a rubéo-

la e a sífilis que podem agir no momento 

de formação do coração fetal. 

Graduada pela Faculdade Ciências Médicas de 
Campina Grande, realizou residência médica em 
pediatria pelo Hospital Santa Marcelina – SP. 
Residência médica em cardiologia pediátrica 
pelo Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese 
– SP. Especialização em ecocardiografia em 
cardiopatias congênitas e adquiridas pelo 
Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese – SP. 
Título em pediatria pela AMB – TEP. Possui 
título de especialista em área de atuação 
Cardiologia Pediátrica pela AMB atualmente 
é coordenadora da Cardiologia Pediátrica do 
Hospital Metropolitano e da Rede Cuidar.

Coord. da Cardiologia Pediátrica

Dra. Lara Dantas

11
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Como ter acesso ao serviço de 
acompanhamento cardiológico 
pediátrico no hospital

Dra. Lara Dantas: Nosso atendimento é 

via Regulação. As crianças chegam até 

nós regulados de outras unidades de 

saúde ou com agendamento para consul-

tas ambulatoriais oriundas das Secretarias 

Municipais, onde apresentam a suspeita 

de Cardiopatia Congênita e são avaliadas 

por cardiopediatras, após essa análise seg-

uem direcionadas para a nossa unidade 

de alta complexidade. O nosso serviço vem 

crescendo muito em expertise e em com-

plexidade no tratamento da patologia.

Quais os casos mais marcantes 
nesses 3 anos de serviço? 

Dra. Lara Dantas: Sem dúvidas, muitas 

histórias marcantes vivenciamos, assim 

como o pioneirismo de serviços para o Es-

tado. Novos desafios foram surgindo no 

decorrer no tempo e contamos com equi-

pe habilidosa tecnicamente para superar 

as dificuldades e devolver crianças recu-

peradas aos seus familiares. Um desses 

casos foi o de Gustavo, um bebê de oito 

meses, que recebeu diagnóstico tardia-

mente durante uma internação  devido 

a cianose (coloração arroxeada da pele). 

Tratava-se de uma transposição clássi-

ca das grandes artérias que é def inida 

pela saída da aorta do ventrículo direi-

to e da artéria pulmonar do ventrículo 

esquerdo, estando cada átrio conectado 

ao seu respectivo ventrículo. Ou seja, 

nesta cardiopatia, as artérias principais 

do coração trocaram de lado. 

 Essa doença deveria ter sido tratada 

no primeiro mês de vida. Reunimos nos-

sa equipe técnica e optamos por realizar 

a única cirurgia possível nessa idade, que 

é a cirurgia de Senning, para a felicidade 

de todos, a criança evoluiu muito satisfa-

toriamente. 

 Com o mesmo diagnóstico de Gus-

tavo, Transposição das grandes artérias, 

mas diagnosticado na fase neonatal, tive-

mos Maria Helena admitida apenas com 

3 dias de vida e submetida a cirurgia de 

Jatene. Esta é uma cirurgia de grande 

porte que não é rotineira no serviço, mas
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mesmo sendo delicada especialmente pela 

faixa etária na qual é realizada, houve um 

desfecho positivo para inspirar toda a equipe.  

 

 Também temos o caso de Maria 

Leticia, uma das bebes que atendemos 

durante o ponto alto da pandemia. Ela foi 

admitida em abril 2020, já havia recebido 

o diagnóstico de cardiopatia congênita 

desde a gestação: Atresia Tricuspide que 

é uma cardiopatia congênita cianogê-

nica, decorrente da agenesia (ausência 

da conexão atrioventricular direita) ou 

imperfuração da valva tricúspide, tendo 

como consequência a não comunicação 

direta entre átrio e ventrículo direitos. 

Corresponde a 2,7% de todas as cardiopa-

tias congênitas. 

 Vimos que a melhor opção tera-

pêutica para ela seria a cirurgia de Glenn, 

nunca realizada no nosso serviço, apesar 

da capacitação da equipe. A pequena 

Maria Leticia não tinha condições clínicas 

de ser transferida para outro serviço com 

mais experiência, então, nesse momento, 

a equipe decidiu por mais um procedi-

mento inédito com sucesso. 

Quais as expectativas 
para o futuro?

Dra. Lara Dantas: Contamos com uma 

equipe médica completa de especialista 

em cardiopatia congênita que incluem 

cardiologista pediátricos, neonatologista, 

intensivista pediátricos, arritmologistas, 

hemodinamicista pediátrico, cirurgiões 

cardíacos pediátrico, ecocardiografista 

pediátricos e especialista em tomografia 

e ressonância cardíaca. Com esse time 

não faltam sonhos, nosso objetivo é 

alcançar os serviços já estabelecidos 

em assistência ao cardiopata no Brasil. 

Almejamos evoluir gradualmente em 

complexidade a fim de atingir um nível de 

excelência em assistência aos pacientes 

com cardiopatia congênita. 

13
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O serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital 

Metropolitano conta com equipe multidisciplinar 

completa, incluindo enfermeiros, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, dentista, 

psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas, 

habilitados para o cuidado e tratamento dos 

paciente com cardiopatia congênita, estando em 

constante capacitação. O trabalho em equipe é 

peça fundamental no sucesso dos nossos casos.
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 No Hospital Metropolitano Dom 

José Maria Pires seguimos as normas dos 

órgãos regulamentadores como o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

e Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

VOCÊ SABIA QUE 
OS HOSPITAIS SÃO 

POTENCIAIS POLUIDORES 
DO MEIO AMBIENTE?

Isso se deve aos agentes biológicos 
que podem estar presentes nos 

resíduos produzidos nas diversas 
atividades realizadas nesses locais.

os quais determinam como deve ser 

sua disposição, tratamento, destinação e 

manipulação de cada tipo de resíduo de 

saúde, e sua segregação inicia desde o 

local em que ele é gerado.

 Nos ambientes de assistência aos 

pacientes, disposmos de lixeiras de resíduo 

infectante e comum, diferenciados pelos 

símbolos que os identificam. E também 

os resíduos perfuro-cortantes, para que 

não apresentem risco de acidente aos 

colaboradores e pacientes, além de  

eliminar o risco de contaminação do meio 

ambiente.
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 Para todo resíduo classificado 

como infectante ou de risco biológico, 

destinamos ao tratamento de autoclave 

que são provenientes de materiais com 

sangue, tecidos, fluidos orgânicos, se-

creções, entre outros, que são passíveis 

de estarem contaminados com agentes 

biológicos como vírus, bactérias e fungos 

que quando em contato com o ambiente 

apresentam riscos muitas vezes irreversí-

veis ao meio natural.

 O óleo de fritura produzido na cozi-

nha, segue para empresa especializada em 

produção de biocombustível, reaprovei-

tando-o e evitando que o mesmo seja 

disposto diretamente na rede de esgoto, 

diminuindo assim, o risco de contami-

nação do solo, rios, lençol freático e ma-

nanciais. Também destinamos o papelão 

para usina de reciclagem. 

 Nosso sistema de arrefecimento 

para os ar condicionados, é diferente dos 

convencionais, pois não utiliza gás refrigerante 

R22, para fazer o resfriamento. O R22 afe-

ta a camada de ozônio e contribui para o 

aquecimento global quando há vazamen-

tos de fluídos, se não manobrados de for-

ma correta. Utilizamos o Sistema de CHIL-

LER  que ao invés de gás, funciona através 

do resfriamento de água que circula por 

uma rede de evaporadores. 

 E a nossa mais recente atuação se 

dá nos resíduos orgânicos da produção da 

cozinha pela técnica de Compostagem, 

essa consiste no processo de ciclagem de 

nutrientes provenientes das cascas e apa-

ras dos alimentos que iriam para o lixo e 

seriam passíveis de causar impactos am-

bientais devido o chorume produzido pelo 

processo de decomposição. Esses restos 

são misturados à matéria seca (poda de 

grama e plantas dos jardins) e com o pas-

sar do tempo são transformados por pro-

cesso natural em adubo orgânico e utiliza-

dos em nossos jardins. O chorume gerado 

é capturado e transformado em biofertili-

zante, sendo diluído em água e utilizado 

para irrigar as plantas.

 O Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires preocupa-se com o meio 
ambiente e faz parte da sua responsabilidade 
social a preservação dele!
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 Essa técnica é realizada em siste-

ma fechado, evitando a proliferação de 

insetos que seriam atraídos por esses 

alimentos, sendo um processo seguro e 

funcional em nossa instituição. Além de 

beneficiar o meio ambiente, o mesmo 
não gera custos ao hospital.

Graduação em Ecologia pela Universidade 
Federal da Paraiba, especialista em 
Planejamento urbano e gestão de cidades pelo 
Centro Universitário de João Pessoa • UNIPÊ, 
mestre em desenvolvimento e meio ambiente 
pela UFPB. Atuando mais especificamente com 
sustentabilidade hospitalar, gerenciamento 
de resíduos da saúde e ações de educação 
ambiental no âmbito hospitalar e urbano. 
Ecóloga do Hospital Metropolitano atuando no  
controle de infecção hospitalar e ações na área 
de vigilância epidemiológica.

Ecóloga
Gabrielle Diniz
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 Na ocasião, o ministro visitou o 

Centro de Diagnóstico por Imagem 

(CDI), revendo a sala onde atuava 

na realização dos procedimentos 

minimamente invasivos, e conheceu o 

espaço da nova Hemodinâmica. A visita 

seguiu para o auditório da unidade, 

no qual o diretor geral do Hospital 

Metropolitano, Antônio Pedrosa, 

apresentou os dados e histórico da 

instituição, bem como a atuação 

frente ao tratamento dos pacientes 

acometidos pela Covid-19.

 Vestido com jaleco e portando o 

crachá do Hospital Metropolitano Dom 

José Maria Pires, o ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, chegou à insituição 

na tarde de 16 de abril de 2021. O 

cardiologista intervencionista atuou por 

cerca de 3 anos na unidade e realizou 

mais de 540 procedimentos entre 

cateterismos e angioplastias.
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 Após a explanação, o ministro se 

disse orgulhoso, e tratou o complexo hos-

pitalar como sua segunda casa. “Venho a 

Paraíba por recomendação do presiden-

te da república, Jair Bolsonaro.  Estamos 

trabalhando para superar essa grande 

crise sanitária. É com enorme satisfação 

que eu volto a minha terra, e venho até 

esse hospital, rever meus colegas de tra-

balho, médicos, enfermeiros, equipe de 

higienização, todos que com tanto carinho 

cuidam dos pacientes” declarou.

Marcelo Queiroga
MINISTRO DA SAÚDE

 Para o diretor geral da unidade, a vi-

sita de Dr. Marcelo Queiroga, é de extrema 

importância para o planejamento e ações 

estratégicas para a saúde do estado, assim 

como para as unidade hospitalares. “Rece-

ber o médico e amigo, e agora ministro da 

saúde do país em nossa instituição, é uma 

honra e orgulho. Confiamos no trabalho 

desempenhado por ele, e os esforços para 

auxiliar no combate à pandemia, essa visi-

ta nos permitiu mostrá-lo, agora como mi-

nistro, as necessidades da nossa unidade 

para continuar contribuindo para a saúde 

da população paraibana”, expressou, Dr. 

Antônio Pedrosa.

“É com enorme satisfação que eu 

volto a minha terra, e venho até 

esse hospital, rever meus colegas 

de trabalho, médicos, enfermeiros, 

equipe de higienização, todos que 

com tanto carinho cuidam dos 

pacientes.”



20

 O Diploma de Amigo do Hospital, 

concedido pelo Hospital de Guarnição de 

João Pessoa, administrado pela 7ª Divisão 

de Exército/Comando Militar do Nordeste, 

foi entregue ao Hospital Metropolitano 

Dom José Maria Pires, em 26 de maio. 

Essa é a 2ª vez que a instituição de saúde 

recebe a certificação, que representa o 

reconhecimento da Organização Militar de 

Saúde aos serviços e parceria do Hospital 

Metropolitano.

 A cerimônia de entrega do 

certificado, aconteceu no auditório 1 do 

Hospital Metropolitano com a presença 

de diretores e gerentes da instituição, 

assim como  a Tenente Coronel Renata 

Cristina Martins Schmidt, diretora do 

Hospital HguJP, Major Vanessa Reis, chefe 

da divisão de Enfermagem e Qualidade, 

Capitão Waneska Lucena Nóbrega de 

Carvalho, chefe da divisão de medicina 

e a Tenente Di Lorenzo, enfermeira do 

escritório da Qualidade.

AMIGO DO HOSPITAL
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  No momento da entrega a Tenente Coronel 

Renata, diretora do Hospital HGuJP, destacou a 

relevância da parceria entre as instituições. “Nós 

do HGuJP somos gratos pelo apoio significativo 

do Hospital Metropolitano à nossa unidade de 

saúde. A nossa central de esterilização de materiais 

passou por um período de obras, e foi fundamental 

poder contar com CME do Metropolitano, para a 

continuidade das nossas cirurgias e prestação de 

serviços”, destacou.

 Sobre a menção honrosa, o diretor geral do 

Hospital Metropolitano, pontuou que o título é re-

sultado de uma equipe focada em um trabalho 

de cooperação. “Essa comenda militar, é muito 

significativa para mim e para toda nossa ins-

tituição, é com grande alegria que recebemos. 

Isso mostra além da parceria com o Exército 

Brasileiro, a comprovação da assistência pres-

tada. Essa conquista deve-se a todos que fazem 

parte do Hospital Metropolitano”, enfatizou.

21
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ENGENHARIA CLÍNICA:
garantindo o bom funcionamento da unidade 

e uma assistência segura aos pacientes

 Com a finalidade de garantir o  

melhor desempenho para as tecnologias 

e infraestrutura do Hospital Metropolita-

no Dom José Maria Pires, bem como pro-

porcionar segurança no tratamento dos 

pacientes, o setor de Engenharia Clínica       

atua na gestão do parque tecnológico,     

desde a aquisição e implementação, 

passando pelas manutenções corretivas 

e preventivas, calibrações, teste de segu-

rança elétrica, até o descarte dos equipa-

mentos utilizados.

 Para atender as demandas dos 

leitos destinados ao tratamento da                 

COVID-19, a gerente Clara Rubin, expli-

cou que o setor atuou na elaboração de        

planos de ação e contingência, remane-

jando equipamentos e alterando estru-

turas físicas. “Os leitos preparados para 

pacientes com esse tipo de vírus não são 

simples, são camas elétricas, monitores 

multiparâmetros, ventiladores pulmona-

res e bombas de infusão de alta quantida-

de. Além disso, a UTI também deve contar 

com kit de laringoscópio para intubação, 

eletrocardiograma, cardioversor e apare-

lho de ultrassom a fim de garantir uma 

assistência de qualidade aos pacientes. 

O trabalho foi árduo, precisou ser célere, 

mas conseguimos”, pontuou.

FOTO: ZÉ MARQUES
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A Engenharia Clínica 
controla todas as questões 
relativas aos equipamentos 
médicos hospitalares: as 
manutenções, programação 
de trocas, necessidade de 
compra de peças, entre 
outros. Dessa forma, 
desperdícios que impactam 
diretamente nos custos do 
hospital são evitados. 

Por se tratar de uma unidade referên-

cia em alta complexidade no tratamen-

to de patologias das áreas Cardiológicas, 

Neurológica e Endovascular, o Hospital 

Metropolitano possui vínculo contratu-

al de equipamentos, como é o caso da                  

tomografia computadorizada, é o setor 

de Engenharia Clínica que desenvolve 

um papel fundamental no gerenciamen-

to e fiscalização destes, garantindo que os 

aparelhos utilizados, seja para diagnóstico 

ou tratamentos, estejam em pleno fun-

cionamento e calibrados corretamente.

A gerente, destacou ainda que o traba-

lho realizado incluiu erradicar os erros 

operacionais, sanar dúvidas dos colabo-

radores, prevenir quebras e preservar o 

patrimônio público. “Ofertamos com 

o apoio da Educação Permanente 

da instituição, treinamentos mensais 

com todos os colaboradores, nos mais 

diversos equipamentos, com o intuito 

de assegurar que os pacientes terão 

a melhor assistência durante o seu      

período de internação e tratamento”, 

frisou.

Equipe: 

Clara Luísa Rubim • Gerente da Engenharia Clínica 
Engenheira Biomédica, especialista em Engenharia Clínica;

Técnicos em Equipamentos Biomédicos: 

Eude Fernandes, Jardiel Silva, Luciana Rodrigues, 

Markefesson Jhonno e Valdemir Oliveira.
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Atuação do Serviço Social no 
acolhimento às famílias e usuários
Jaciane Santos • Isabeli Brandão • Elaine Farias • Carmen Lúcia Meireles (Coordenadora)

 O Serviço Social do Hospital 

Metropolitano Dom José Maria Pires é 

responsável por viabilizar os direitos dos 

usuários, estabelecendo contato com os 

familiares e órgãos de proteção caso seja 

identificado alguma violação, a exemplo 

dos conselhos de direitos, delegacias, 

ministério público, defensoria e outros 

órgãos afins. 

 Inicialmente as Assistentes Sociais 

plantonistas realizam a entrevista social 

com os familiares dos usuários para 

identificar sua rede de apoio e quem são as 

pessoas responsáveis por ele. 

 Em seguida, com o 

intuito de acolher os usuários, 

são realizadas visitas aos leitos 

objetivando identificar as 

questões sociais e econômicas que possam 

influenciar na sua alta social, que é um 

dispositivo de proteção e atenção integral 

na concepção ampliada de saúde conforme 

previsto na Lei nº 8080/1990 (Lei Orgânica 

da Saúde - SUS) e na Política Nacional de 

Humanização (PNH). 

 Ou seja, implica em um parecer 

técnico das condições do usuário com a 

finalidade de viabilizar o acesso a benefícios 

assistenciais e direitos previdenciários. 
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 Dessarte, as necessidades sociais 

identificadas irão requerer uma análise 

que não deve ser realizada de maneira 

isolada, há de se considerar o contexto 

social, a individualidade, a subjetividade 

dos sujeitos sociais. Na ocasião também 

são realizadas ações de educação em 

saúde, visto as necessidades impostas 

pela pandemia, ainda em curso em todo 

o mundo, da Covid-19.

 Do mesmo modo, é realizado o acolhimento dos familiares no momento da 

admissão, da alta e no óbito, neste último, após comunicado pelo médico responsável, o 

assistente social informa quanto aos benefícios, serviços e documentação necessária para 

o sepultamento, além do registro do óbito em cartório e direitos previdenciários, quando 

a família se encontra em situação de vulnerabilidade social, a equipe orienta o acesso ao 

auxílio funeral através das Prefeituras Municipais, direito este garantido na Lei nº 8.742/1993 

(Lei Orgânica de Assistência Social - (LOAS).

No cotidiano profissional também são 

realizadas articulações com a equipe 

Multiprofissional com destaque para 

a “Visita Multidisciplinar” para estudos 

de casos, garantindo, dessa forma, a 

especificidade das ações profissionais 

em resposta às demandas dos 

usuários e suas famílias, de forma 

integral, na formulação de estratégias 

e intervenções. A atuação em equipes 

Multiprofissionais é classificada como 

dispositivo de cuidado, superando 

a fragmentação dos serviços e do 

atendimento às necessidades sociais.
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Entre os projetos realizados pelo setor, destacamos: 

     Roda de diálogo com os acompanhantes internos para reflexão sobre temas 

significativos que favoreçam a importância do cuidado; 

       Sala de espera, que trata de abordagens pedagógicas com temas alusivos para 

proporcionar um curto debate no momento que aguarda para consulta ou exame; 

      Vídeo chamadas que, por ocasião da suspensão das visitas presenciais, o setor 

disponibiliza o contato entre o familiar e o paciente, bem como o médico responsável 

pelo tratamento, através da realização de visitas virtuais; 

      Ações e intervenções para pacientes em cuidados paliativos; possíveis doadores de 

órgãos; doadores de sangue; usuários aptos ao transplante cardíaco e acompanhamento de 

pacientes de longa permanência através de abordagens para desospitalização, entre outros.

As profissionais do Serviço Social da 

unidade hospitalar atuam alinhadas ao 

conceito ampliado de saúde defendido na 

Reforma Sanitária, que considera, para além 

das questões curativas, os determinantes 

sociais, as condições de vida e de trabalho 

e a participação dos usuários no processo 

de melhoria da sua saúde. 

Viabilizar o acesso aos 
direitos inscritos na 
seguridade social é a 
prioridade para colaborar 
com a humanização do 
atendimento na saúde.  
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 Como forma de mostrar aos pacientes 

o sorriso dos profissionais que fica escondido 

por baixo da máscara e do protetor facial, a 

equipe de Terapia Ocupacional do Hospital 

Metropolitano Dom José Maria Pires realizou 

mais uma edição do Projeto Face do Cuidado. 

 Ao todo mais de 500 profissionais que 

atuam nas áreas exclusivas para tratamento 

do Coronavírus, foram contemplados pela 

iniciativa. 

PROJETO

FACE DO CUIDADO
Para cuidar de pacientes vitimados pela covid-19, os profissionais de saúde se 
paramentam com equipamentos de proteção individual (EPIs) para prevenir 
o contágio da doença. Esse procedimento, ainda que necessário por razões 
sanitárias, impede qualquer tipo de conexão com quem está cuidando.
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“Quando eu entro na UTI, 
todo paramentado, o paciente 
não consegue ver como 
realmente sou, o crachá nos 
aproxima e eles demonstram 
gostar bastante, é uma 
experiência gratificante”

“Nossos esforços se dirigem na busca para aliviar 
os sofrimentos físico e psicológico com esse olhar 
diferenciado. Temos experiências bastante positivas 
da utilização dos crachás e depoimento de pacientes 
que se sentiram acolhidos ao romper a distância em 
que a paramentação os coloca”,

Jefferson Correia
Técnico de Enfermagem

Renata Gomes
Coordenadora da Terapia Ocupacional
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