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RELATÓRIO

A visita/inspeção no Hospital Municipal São José de Joinville aconteceu na

sexta feira, dia 30 de outubro de 2020, às 16h00m, pelos Conselheiros Municipais de

Saúde Adilson Corrêa (OAB) e Luciano H. Pinto (Univille), que integram a Comissão

Temporária de Enfrentamento à Covid-19 do Conselho Municipal de Saúde e objetivou

conhecer a estrutura física e de atendimento aos pacientes com suspeita e/ou em

tratamento da Covid-19, bem como verificar protocolos, condições e capacidade de

leitos de enfermaria e UTI/COVID e quadro funcional.

Os Conselheiros foram recepcionados pelo Diretor Executivo da Unidade,

Douglas Calheiros e Enfermeira Bárbara do Amaral Pinto, responsável pela Unidade de

Clínica Médica Covid-19.

A  UCM está  localizada  no  terceiro  andar  do  prédio  de  internação.  O

acesso é feito por escada ou elevador de uso exclusivo. Atualmente o setor mantém

30  leitos  de  internação  para  tratamento  da  Covid-19,  entretanto,  14  pacientes

estavam  internados  em  estágio  moderado  da  doença.  O  setor  UCM  dispõe  de

ambientes  com  isolamento  respiratório.  Recentemente  essa  área  passou  por

reestruturação  física  visando  liberar  salas  e  corredores  que  até  então  estavam

restritos à circulação de pessoas ou destinados a leitos provisórios. A mudança foi

necessária em razão da diminuição do número de internação de pacientes com Covid-

19.



Durante  a  inspeção  na  UCM  os  Conselheiros  usaram  máscaras

descartáveis cedidas pelo HMSJ, todavia, para acessar os corredores e leitos das UTIs,

os Conselheiros visitantes precisaram se paramentar com avental, toca, pro pé, luvas

e máscaras especiais (N95) descartáveis, também cedidas pela unidade hospitalar.

O  Hospital  mantém  duas  UTIs  específicas  para  tratamento  Covid

(denominadas  UTI  seis  e  UTI  sete),  onde  cada  unidade  comporta  10  pacientes,

totalizando 20 leitos de tratamento intensivo para Covid-19. No momento da inspeção,

a UTI seis, com capacidade para 10 leitos de tratamento intensivo possui (3) três leitos

ocupados e a UTI sete, com 10 leitos de tratamento intensivo estava com 4 leitos

ocupados.

Quanto à estrutura física e atendimento de enfermagem, percebeu-se a

utilização constante dos protocolos de saúde no intuito  de evitar  a  contaminação,

além dos cuidados sanitários de praxe e razoável número de servidores.



No Pronto Socorro,  a  porta de entrada permanece dividida (pacientes

com sinais e sintomas de Covid separados dos pacientes que não apresentam sinais e

sintomas característicos) visando assim, evitar a contaminação. Duas tendas estão

montadas na área externa,  em frente ao acesso principal  do PS,  onde uma tenda

destina-se  ao  acolhimento  das  pessoas  suspeitas  de  covid,  com  um  profissional

técnico de enfermagem atuando na recepção, colhendo dados e aferindo sintomas e

sinais vitais. Constatado os sinais característicos da doença o paciente é encaminhado

para um acesso restrito que fica num corredor lateral do prédio, distante da porta

principal. A outra tenda foi idealizada para acomodar pessoas suspeitas de Covid e

que aguardam a triagem com o técnico de enfermagem, contudo, observou-se que no

local há presença de pessoas que esperam atendimento diverso. A direção da unidade

anota que essa estrutura de atendimento será reavaliada em 11 de novembro de

2020. Além de possuir leitos transitórios, o Pronto Socorro dispõe ainda de 3 leitos de

UTI, que durante a inspeção estavam sem ocupação.



Por fim, os Conselheiros Municipais concluíram que a estrutura física do

Hospital Municipal São José de Joinville vem atendendo plenamente as necessidades

da comunidade para o enfrentamento ao coronavírus, dispondo de uma Unidade de

Clínica Médica específica para pacientes Covid, apresenta boa organização, controle,

medidas de prevenção e higiene, humanização no atendimento e respeito às normas

sanitárias.

De igual modo, as UTIs do HMSJ possuem leitos Covid em quantidade e

qualidade suficientes, ambientes higienizados, limpos, iluminados, protegidos e boa

estrutura  de  servidores,  com  vistas  a  garantir  amplo  atendimento  à  sociedade

conforme demandas e prioridades do Sistema Único de Saúde.

É o relatório.

Joinville/SC, 03 de novembro de 2020.
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