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ESTATÍSTICA GRIPÁRIO

CREDENCIAMENTO DO LABORATÓRIO CLÍNICO DO HU PARA TESTE DE COVID-19

ATENDIMENTOS

TOTAL
                       206
FUNCIONÁRIOS
                         44 

FUNCIONÁRIOS

TOTAL
                        44
CONFIRMADOS
                        08
NEGATIVOS
                        10

O Laboratório Clínico do HU foi credenciado junto ao Instituto Adolfo Lutz e iniciará no dia 11 de maio (segunda-

feira) a realização de exames para a COVID-19, representando, dentro da Rede USP para diagnóstico da 

COVID-19, os laboratórios do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB 2), Plataforma Científica Pasteur USP (PCPU) 

e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo.

Em meio a tantas questões a serem enfrentadas no decorrer da pandemia, o HU como Hospital NÃO COVID, vem 

contribuindo para a manutenção do atendimento às gestantes.

No dia 5 de maio, foi realizado pela primeira vez no hospital, o procedimento de Laser para tratamento intrauterino 

da síndrome de transfusão feto-fetal. Este procedimento é realizado quando, em gestações gemelares, são 

observadas anastomoses vasculares na placenta e que afetam a saúde destes fetos, expondo-os a alto risco de 

óbito intrauterino. Este procedimento, considerado padrão ouro para tratamento desta condição, foi realizado 

pela equipe de Medicina Fetal do HC.

PRIMEIRO LASER PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DA TRANSFUSÃO FETO FETAL

Desde 30 de março a Obstetrícia do HU e HC, que já 

trabalhavam unidas, mas separadas pela distância física, 

passaram a atuar de forma uníssona, nas instalações do 

Hospital Universitário, para exercer o propósito que move 

cada uma das pessoas desta equipe: garantir a melhor 

assistência obstétrica possível às gestantes e puérperas. 

O sorriso que pode ser visto nos olhos de cada um, apesar 

do uso das máscaras, acalenta o coração de todos!
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Foi realizado no período de 29 de abril a 06 de maio o Treinamento de Intubação 

Oro-Traqueal (IOT) para as equipes de Enfermagem, Médica e Fisioterapia. O 

treinamento contou com aulas práticas e teóricas, com vídeo-aulas e atividades 

online, pela plataforma “Google Sala de Aula”.

Em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 64.959, de 04 de maio de 2020, o Hospital Universitário passou a 

disponibilizar máscaras para todos os funcionários técnicos administrativos. A primeira entrega ocorreu no dia 07 

de maio, e a retirada das máscaras será feita pela chefia do setor, por meio de cota semanal.

Foi implantado o Protocolo Acolhendo quem Acolhe, com estabelecimento do fluxo de atendimento ao servidor 

com suspeita de COVID-19. Este protocolo inclui atendimento assistencial, teste diagnóstico, orientação para o 

afastamento, acompanhamento clínico e disponibilização de atendimento psicológico. 

O atendimento se dará no Gripário, onde será realizada coleta de exame (após 72h do início dos sintomas) e 

orietações ao funcionário, que  continuará em acompanhamento pela equipe de Vigilância Epidemiológica do HU-

USP (Programa de Voluntariado), por contato telefônico, para verificar a evolução do paciente e reforçar orientações 

necessárias ao caso.

PROTOCOLO ACOLHENDO PARA ACOLHER

TREINAMENTO DE INTUBAÇÃO ORO-TRAQUEAL (IOT)

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
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