Comitê emergencial da crise do Covid-19
Arquidiocese de Campinas, Hospital da PUC Campinase
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

“Mas onde contemplar concretamente o rosto de Cristo? Há uma multiplicidade de
presenças que, numa maneira sempre nova, se devem descobrir.
Ele está realmente presente na sua Palavra e nos Sacramentos, de modo especialíssimo
na Eucaristia. Vive na sua Igreja e se faz presente na comunidade dos que se reúnem em
Seu nome. Está diante de nós em cada pessoa, identificando-se de modo particular com
os pequeninos, os pobres, os que sofrem e os que são mais necessitados. Vem ao nosso
encontro em todo e qualquer acontecimento alegre ou triste, na prova e no gozo, na dor
e na enfermidade” (Partir de Cristo, 23).
O rosto de Cristo se deixa contemplar, nestes tempos difíceis, que são, também, tempos
da Graça. Diante do Cristo que contemplamos não podemos permanecer inertes. Somos
levados a fazer misericórdia. Por isso, oficializo e Instituo o “Comitê Emergencial da
crise Covid-19” da Igreja de Campinas. Nossas três Entidades – Arquidiocese de
Campinas, Hospital PUC-Campinas e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas –
estão, efetivamente, mobilizando esforços para juntas oferecer o melhor que têm para
nosso povo, neste tempo em que o vírus assola nosso chão.
Várias reuniões já aconteceram e ações surgiram, como resposta ao Senhor que se deixa
contemplar, nesses tempos difíceis. Após estudo, diálogo, reuniões e iniciativas, o
Comitê está, hoje, assim coordenado:
Equipe de Coordenação:
- Mons. José Eduardo Meschiatti, Vigário Geral da Arquidiocese - Coordenador do
Comitê;
- Dr. Carlos AugustoMattos, representando as forças do Hospital PUC-Campinas;
- Prof. Rogério Bazi, representando as forças da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas.

Colaborações Externas:
Sr. Ítalo Barioni– empresário;
Sr. Marcos Paulo Moraes - Tenente Coronel do Exército e empresário.

I) Iniciativas por parte do Hospital PUC:
1) Fluxos e Projetos
- “Gripário” – Construção, com o apoio da iniciativa privada, de um “Gripário”, no
estacionamento do Hospital PUC-Campinas, tendo em vista:
a. Atendimento das pessoas na fase mais crítica da doença;
b. Pré-atendimento e triagem para diagnósticos, visando desafogar o Pronto
Socorro do Hospital.
- Segregação do atendimento de gripados e não gripados nos Pronto Socorros;
- Elaboração de fluxo de atendimento para funcionários e acompanhamento dos
funcionários com síndrome gripal;
- Definição de leitos e áreas específicas para internação de casos suspeitos e
confirmados de COVID-19;
- Aumento de 12 leitos de Terapia Intensiva para atendimento de pacientes SUS;
- Alterações de fluxos para pacientes e visitantes;
- Identificação no solo com instrução de distância segura entre os profissionais;
- Definição de estratégias para garantir o suprimento de todos os EPIs necessários;

2) Projetos de Capacitação:
- Capacitação de funcionários para prevenção e uso adequado de EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual) com a criação de times de treinamento;
- Capacitação de Voluntários: médicos, enfermeiros, funcionários;
- Capacitação para uso de ventiladores;
- Capacitação de alunos da Residência da Medicina;
- Elaboração e Projeção de Vídeos preventivos nas dependências do Hospital;
- Vacinação da gripe de todos os profissionais do hospital;

3) Arrecadação e Captação de recursos junto a doadores:
- Já existe uma conta bancária para recebimento das doações;
- Tem havido procura grande para outros tipos de doações: máscaras, produtos de
higiene e limpeza, alimentação para voluntários (grandes redes de FastFood);
- Participação do programa do Ministério da Saúde para recrutamento de voluntários nas
áreas de medicina, enfermagem e fisioterapia;

4) Protocolos de Condutas
- Instituído protocolo de Medidas de Prevenção e Controle de Infecção Suspeita e
Confirmada pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
- Elaboração do protocolo de condutas clínicas;

II) Iniciativas por parte da Universidade PUC:
1 - Produção de vídeos curtos e reportagens da TV PUC-Campinas de esclarecimento à
população, veiculados no Portal PUC-Campinas e no site da Arquidiocese de Campinas;
2 - Grupo de Atendimento virtual, visando sobretudo, auxiliar as pessoas que estão em
confinamento, em situações de depressão, ansiedade, etc – trabalho realizado com
profissionais da Faculdade de Psicologia;
3 - Campanha de Arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza, tendo em
vista o cuidado com a prevenção da população mais carente. Em relação à arrecadação
há a capacitação dos Protocolos Preventivos necessários para manuseio, tanto no
recebimento quanto na entrega das doações;
4 - Profissionais da Faculdade de Fisioterapia estão disponibilizando treinamento para
voluntários no uso e manuseio de máscaras de ventilação;
5 - As Faculdades de Engenharia da PUC estão produzindo, através de impressora 3D,
Máscaras de Acetato que serão fornecidas ao Hospital PUC-Campinas.

III) Participação da Arquidiocese de Campinas:
- Sendo a Arquidiocese de Campinas a gestora do Hospital PUC-Campinas e da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas - tem incentivado que tais estruturas
estejam colocadas a serviço da sociedade, a serviço do nosso povo;
- Capilarizar todas as ações através das 102 paróquias espalhadas pela Arquidiocese, e
pela nossa Rádio Brasil Campinas;
- Com a preocupação de, quando a enfermidade chegar às periferias, a Igreja, através de
suas pastorais e organismos, poder prestar valiosa ajuda na distribuição dos recursos
arrecadados, encaminhamento de pacientes, serviços outros.

Estas ações foram ou estão sendo efetivadas. Nós acreditamos que muito mais
poderemos tirar do nosso melhor. E para Deus, que contemplamos, sempre o melhor.
Agradeço à Equipe de Coordenação, aos profissionais, colaboradores e parceiros
envolvidos. Sejamos criativos, valentes, animados e dispostos a tirar o melhor de nós,
pois tudo o que temos e somos é dádiva do Alto.
Rezo nas intenções desta Iniciativa, que seja bênção para nosso povo: que Deus possa
falar bem de nós. Rezo nas intenções de cada pessoa comprometida nesta iniciativa.
Lembremo-nos: Amor gloria Dei–O Amor é a glória de Deus.
Campinas, 1º de abril de 2020.
Dom João Inácio Müller
Arcebispo Metropolitano de Campinas,
Presidente da SCEI- Sociedade Campineira de Educação e Instrução e Grão-Chanceler
da PUC-Campinas.

