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BALANÇO DE ATENDIMENTOS 
DE CASOS COVID NO HRLB/CONSAÚDE

O CONSAÚDE, DESDE O INÍCIO DE 2020, PREPAROU-SE PARA O 
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS COM A ESTRUTURAÇÃO 
DOS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVI-
LACQUA (HRLB), ALÉM DE UMA REORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS. 

O HRLB/CONSAÚDE, de Pariquera-Açu, é único hospital “porta-aberta” do Vale 
do Ribeira. A unidade realiza a triagem dos casos do novo coronavírus, atendendo 
unicamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da região do Vale do Ribei-
ra, além da demanda da Rodovia Régis Bittencourt (BR 116). O HRLB dispõe de 10 
leitos de UTI destinados a Covid-19, 09 leitos de UTI Geral, 14 leitos de UTI neona-

tais além de 01 UTI móvel que atende todos os municípios do Vale do Ribeira e 
12 leitos de isolamento para internação em enfermaria (dados referentes a de-
zembro de 2020).

Os atendimentos em saúde sofreram um impacto com a quarentena em todo o 
Estado de São Paulo, mas no HRLB, o trabalho prosseguiu. Segundo dados do 
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HRLB/CONSAÚDE, somente no período 
de março até dezembro, o HRLB registrou na enfermaria Covid-19 (12 leitos) um 
total de 555 internações e 60 óbitos. Na UTI Covid-19 (10 leitos), um total de 188 
internações, 28 saídas para altas médicas e 66 óbitos no período.



O CONSAÚDE, em decisão conjunta com o DRS XII (Departamento Regio-
nal de Saúde) de Registro, realizou uma reorganização dos atendimentos 
em saúde no mês de março de 2020, objetivando a implantação de novas 
diretrizes para o atendimento aos pacientes do Hospital, devido à pande-
mia do novo coronavírus.
 
O principal objetivo das medidas que reduziram os atendimentos no Hos-
pital e foram uma orientação dos Governos Estadual e Federal, foi reduzir 
aglomerações e assegurar aos pacientes que se deslocam de suas cidades 
em transporte coletivo uma condição de menor risco. As medidas visam 
ainda proteger os pacientes e reduzir riscos de transmissão de doenças 
respiratórias, especialmente a Covid-19, já que o HRLB/CONSAÚDE 
também realiza a triagem dos casos de Covid na região.

CONSAÚDE REORGANIZA 
ATENDIMENTO PARA 
PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS 
CONTRA COVID-19

REGRAS ESTABELECIDAS A PARTIR DE 
20 DE MARÇO DE 2020:

O Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevila-
cqua (HRLB), de Pari-
quera-Açu, adminis-
trado pelo CONSAÚ-
DE, é a referência em 
cirurgias de urgên-
cias e emergências;

A partir de 20 de 
março, cirurgias eleti-
vas foram suspensas;

Os ambulatórios do 
HRLB passaram a 
atender pacientes 
em pós operatórios, 
pacientes oncológi-
cos e de acompa-
nhamento de 
doenças crônicas.



Uma das ações visa à conscientização sobre medidas voltadas aos colaborado-
res no ambiente hospitalar. Os profissionais são orientados a cumprir as precau-
ções (Padrão, Contato e Respiratórias) além de reforçar as diversas ações de cui-
dado com higiene no Hospital.

As medidas são uma rotina no dia a dia do Hospital e Comissão intensificou as 
ações de conscientização, visando à segurança dos profissionais e dos pacien-
tes.

A Comissão Especial de Enfrentamento ao Coronavírus se reúne permanente-
mente para avaliar o quadro e traçar estratégias para combate à Covid. “Por se 
tratar de um Hospital de referência na região, estamos unidos e focados em 
traçar estratégias e planos de ação para atendimento e tratamento de casos, 
bem como auxiliar no combate ao avanço do coronavírus, que é uma tarefa de 
todos nós”, disse Dr. Márcio Bazzo, diretor técnico do HRLB/CONSAÚDE e coor-
denador da Comissão.

COMISSÃO 
DE ENFRENTAMENTO 
INTENSIFICA AÇÕES 
DE CONSCIENTIZAÇÃO
O CONSAÚDE, POR MEIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO 

AO CORONAVÍRUS DO HRLB, REALIZA DESDE MARÇO DE 2020, REUNI-

ÕES FREQUENTES PARA DISCUTIR E PROPOR AÇÕES DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À COVID. 



CONSAÚDE SE PREPARA 
PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE COVID-19

O CONSAÚDE, desde o início da pandemia do novo corona-
vírus, vem seguindo criteriosamente as recomendações do 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de 
Saúde, que elabora juntamente com o Ministério da Saúde, 
todos os protocolos a serem seguidos para que os hospitais 
possam ter capacidade de atender com eficiência.

No dia 19 de março, o CONSAÚDE criou a Comissão Especial 
de Enfrentamento ao Coronavírus, nos termos declarados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A Comissão é for-
mada por médicos e enfermeiros do Hospital Regional Dr. Le-
opoldo Bevilacqua (HRLB), sendo coordenada pelo diretor 
técnico Dr. Márcio Bazzo. Os integrantes tem a missão de 

propor ações de prevenção e combate ao novo coronavírus, 
auxiliando os municípios do Vale do Ribeira que integram o 
CONSAÚDE neste enfrentamento. 

Em 2020, para casos de Covid-19, o HRLB destinou 10 leitos 
de UTI e 12 leitos de internação clínica (enfermaria Covid-19), 
habilitados para o atendimento da doença.

Além disso, o HRLB/CONSAÚDE realiza a triagem de pacien-
tes com sintomas respiratórios em uma tenda montada na 
área externa do Pronto-Socorro do HRLB, onde os pacientes 
são recebidos. O objetivo é realizar o primeiro atendimento 
em um local arejado e evitar aglomerações. 



CONSAÚDE REFORÇA 
O TRABALHO NO HRLB 
POR MEIO DE CAPACITAÇÕES

As capacitações das equipes de trabalho do CONSAÚDE visam o aperfeiçoamento profissional, 
atualização de protocolos e melhor operacionalização nos setores. Todos os pofissionais 
recém-contratados também passam por capacitações, antes de iniciarem suas atividades no 
Hospital. Importante ressaltar que o HRLB/CONSAÚDE acompanha e segue todas as recomen-
dações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde nas ações de notificação, regis-
tro, investigação, manejo e adoção de medidas preventivas. 

O reforço das equipes de profissionais do HRLB/CONSAÚDE por meio das capacitações vem 
garantir a boa operacionalização do Hospital. A diretora de Recursos Humanos do Consórcio 
Leiri Kozikoski frisa a importância de se integrar os profissionais. “Seguimos protocolos, preconi-
zados pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. É fundamental que todos este-
jam alinhados com o trabalho realizado no HRLB”, explicou.

O diretor-superintendente do CONSAÚDE José Antonio Antosczezem ressaltou a importância 
da qualificação. “Todos os nossos funcionários realizam constantes atualizações. Os recém-
-chegados também são capacitados para o atendimento no HRLB. Assim, as equipes já entram 
preparadas para as rotinas assistenciais, inclusive preparadas para o atendimento de casos de 
Covid-19. Capacitar e atualizar são ações que fazem parte do nosso dia a dia, sempre objetivan-
do um atendimento em saúde de qualidade voltado à população do Vale do Ribeira", finalizou. 

O CONSAÚDE REALIZA DIVERSAS CAPACITAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DAS 

EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO 

BEVILACQUA (HRLB), PREPARANDO E REFORÇANDO AS EQUIPES. AO 

LONGO DE 2020, AS EQUIPES SE PREPARARAM ARDUAMENTE PARA OS 

ATENDIMENTOS DA COVID-19, EM AULAS POR VIDEOCONFERÊNCIA E 

PRESENCIAIS. O CEFORH/CONSAÚDE É O RESPONSÁVEL PELOS 

TREINAMENTOS, JUNTAMENTE COM EQUIPES MULTIDISCIPLINARES .


