
No atual momento, em que a solidariedade tem se mostrado como um caminho 

para superação das adversidades impostas pela presente pandemia, o Hospital 

Universitário da USP (HU-USP) planejou e está colocando em execução um programa 

de voluntariado voltado aos alunos da Universidade de São Paulo, visando oferecer 

uma melhor assistência à população. Desta forma, foi traçada, inicialmente, uma 

parceria institucional com a Faculdade de Medicina (FMUSP) e Faculdade de Medicina 

Veterinária (FMVZ- USP), aberto a receber voluntários de outras unidades. Por meio 

Desde o início do atendimento aos casos suspeitos, ao todo foram 30 funcionários confirmados para 

COVID-19.
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desta cooperação foram selecionados 112 internos da FMUSP e 18 residentes da FMVZ-USP, recepcionados no dia 20 de 

abril, para atuarem em atividades assistenciais e administrativas: Acolhimento (triagem dos pacientes que chegam ao HU); 

Gripário (atendimento inicial dos pacientes triados como suspeitos para síndrome gripal); NIR - Núcleo Interno de Regulação 

(atuação na Regulação na plataforma CROSS, junto à chefia de plantão e Serviço Social e na Gestão de Leitos); Vigilância 

Epidemiológica (com levantamento estatístico dos pacientes atendidos e tele-seguimento das altas do Gripário); NSP - 

Núcleo de Segurança do Paciente (revisão e construção de protocolos assistenciais) e Núcleo de Inovação e Sustentabilidade. 

Antes de iniciar suas atividades, todos os voluntários receberam treinamento de paramentação, desparamentação e proteção 

individual sob coordenação da Comissão de Internato e participaram da formação teórica por meio do Curso COVID-19 para 

profissionais da saúde organizado pelo HC-FMUSP e CEDEM-FMUSP.

Nesta situação de exceção, em que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido posto à prova, contar com o auxílio de alunos 

engajados e preocupados com a melhoria do HU, atuando de forma voluntária, tem sido um exemplo de como a solidariedade 

e a união são caminhos para melhorar o mundo.



Diante da importância do uso racional de Equipamento de Proteção Individual (EPI) na Pandemia da COVID-19, o Comitê 

Executivo HU NÃO COVID realizou análise do consumo de máscaras cirúrgica no hospital.

Com o objetivo de diminuir o desperdício deste insumo e buscar garantir o uso racional (recomendações para Assistência 

à Saúde no momento da Pandemia COVID-19 - CCIH/HU-USP - Versão 4 de 13/04/2020 e Nota Técnica GVIMS/GGTES/

ANVISA nº 04/2020 de 31/03/2020), foi sugerido a dispensação de máscaras cirúrgicas por setor, através de cotas 

semanais. 

A proposta de distribuição de máscara foi anunciada na reunião do Grupo Ampliado de Discussão HU NÃO COVID e 

validada, posteriormente, na reunião do Comitê Executivo HU NÃO COVID.
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Foi realizada consulta à Procuradoria Geral referente a realização de processo seletivo simplificado para contratações 

emergenciais, aguardamos análise e retorno.

Garantindo a eficiência e segurança do profissional, foi realizado treinamento, presencial e vídeo, de paramentação 

e desparamentação (uso de EPI). Na sequência de treinamentos, estão em construção na plataforma “Google Sala 

de Aula”, atividades e vídeo-aulas e atividades, como: IOT - Intubação Oro-Traqueal, Sequência de Medicação para 

sequência rápida de IOT, Preparação do Ventilador, Cricotireoidostomia e Oxigênio Terapia e VNI.

Além dos treinamentos foram estabelecidos alguns protocolos como: fluxo do Gripário e UTI´s, manejo de paciente, 

IOT - Intubação Oro-Traqueal, entre outros. 
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TREINAMENTOS E PROTOCOLOS

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS

COMITÊ EXECUTIVO HU NÃO COVID  E  GRUPO AMPLIADO DE DISCUSSÃO HU NÃO COVID

Sob o comando da Profa. Dra. Rossana Pulcineli Vieira Francisco, presidente do Comitê e Grupo Ampliado,  foi realizada a 

primeira reunião do Grupo Ampliado de Discussão HU NÃO COVID, no dia dia 23 de abril, com o objetivo de esclarecer 

as ações que estão sendo tomadas e como o HU está lidando com o atendimento e fluxo do Gripário,  garantindo 

a transparência das informações, além de discutir a segurança dos profissionais e estabelecer um canal de discussão 

permanente para a resolução dos problemas. A reunião contou com a participação de 46 chefias dos diversos setores 

do hospital. Alinhado a essa reunião, o Comitê Executivo HU NÃO COVID se reuniu, no dia 24 de abril, para ouvir as 

demandas pertinentes aos setores e definir os próximos passos a serem executados.


