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Uso do aplicativo Vigihosp mais
que dobrou em dois anos

O Setor de Vigilância em Saúde e Se-
gurança do Paciente (SVSSP) do Hospital 
Escola da Universidade Federal de Pelo-
tas (HE UFPel) registrou, no mês de junho, 
cerca de 300 notificações no aplicativo de 
gestão de riscos voltado para a qualidade 
e segurança de paciente, o Vigihosp. Para 
ampliar ainda mais o uso do aplicativo, o 
setor vem realizando diversas atividades 
de sensibilização e instruções de uso des-
de a sua implantação. 

Segundo a Chefe do SVSSP, Rosemeri 
Pedrozo, o mês de junho teve notificações 
de diversos profissionais com enfoque 
diverso: tecnovigilância, farmacovigilân-
cia, materiais, procedimentos e estrutura. 
“Estamos, como trabalhadores do HE, nos 
apropriando da ferramenta e sentimos o 
significado de pertencimento institucional 
de cada um”, comentou.

De acordo com o Chefe da Unidade de 
Gestão de Riscos Assistenciais (UGRA), 
Francisco Ferrari, desde a disponibilização 
do aplicativo, em janeiro de 2016, o nú-
mero de notificações vem aumentando a 
cada mês, somando cerca de 3,8 mil noti-
ficações, que são trabalhadas diariamente. 

Desde janeiro de 2017, foram recebidas 
pelo VIGIHOSP, 280 notificações de artigos 
médico-hospitalares, a maioria reclama-
da foi adquirida por compra direta e não 
atenderam aos requisitos de qualidade de 
marcas pré-aprovadas ou testadas antes 
da aquisição. “As notificações de materiais 
com problemas ou que possuam qualidade 
inferior é muito importante, pois estamos 
em fase de aquisição, via pregão eletrôni-
co, de artigos médico-hospitalares. Quanto 
mais completa for a notificação, mais fácil 
se torna para recusar a compra da marca 
em questão”, acrescentou Francisco. 

Além disso, o HE está em fase de implan-
tação do Protocolo de Cirurgia Segura que, 

através da aplicação de uma lista de verifi-
cação de cirurgia segura (Check List), deve 
aumentar a adesão às boas práticas para 
realização de procedimentos cirúrgicos 
seguros. “Qualquer inconformidade antes, 
durante e pós ato cirúrgico deve ser notifi-
cado, isso protege o paciente e a equipe de 
profissionais”, afirmou o chefe da unidade.

 
Vigihosp
O Vigihosp, fornecido pela Empresa Bra-

sileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
aos hospitais vinculados a ela, é um apli-
cativo de gestão de riscos voltado para a 
qualidade e segurança de paciente para 
notificações on-line de eventos e inciden-
tes adversos. Essa ferramenta, que centra-
liza as notificações sobre incidentes ou 
queixas sobre fatos ocorridos nas depen-
dências internas ou externas dos hospitais 
universitários, permite identificar, avaliar, 
analisar, tratar e monitorar os riscos, os in-
cidentes em saúde, as queixas técnicas e 
as doenças e agravos de notificação com-
pulsória. Além disso, as notificações per-
mitem identificar falhas nos processos e 
correções pontuais, reduzindo, assim, os 
riscos ao paciente e promovendo a cultura 
de segurança.

O sistema está disponível em tempo in-
tegral, no site do Hospital Escola, a toda 
comunidade interna do hospital. Todos os 
profissionais lotados no HE estão aptos a 
notificar. 

O que notificar: todo o qualquer inciden-
te, queixa técnica ou suspeita, com ou sem 
danos ao paciente.

Como notificar: acesse o link através do 
ícone Vigihosp no site e, ao final do pro-
cesso, não esqueça de anotar o número de 
sua notificação e a senha de acesso para o 
acompanhamento da notificação.

No mês de julho, o Corredor Arte do 
HE estará com a exposição “Inspira-
ções”, da fotógrafa Cris Noguez. São 60 
peças que trazem imagens de mulheres 
grávidas. A exposição pode ser visitada 
de 4 a 31 de julho, diariamente das 7h 
às 22h, na rua Professor Araújo, 538. 

Cris é formada em Artes Visuais pela 
UFPel e faz o registro de gestantes, par-
tos, newborns e acompanhamentos de 
bebês há 9 anos. “Tenho a satisfação 
de contar a história de muitas famílias 
através da fotografia”, comentou.

Corredor Arte com exposição 
da fotógrafa Cris Noguez

Na última quinta-feira (28) pela ma-
nhã ocorreu nova edição da Roda de 
Conversa no HE, promovida pelo Grupo 
de Trabalho de Humanização (GTH). A 
mediadora foi a psicóloga Luciana Me-
cking e o tema desta edição foi Cuidado 
Humanizado.

Dentre os tópicos discutidos esta-
vam: o que é cuidar, como cuidar do fa-
miliar e acompanhante, o cuidado entre 
colegas de trabalho e a importância da 
instituição cuidar o colaborador tam-
bém de forma humanizada. Além disso, 
foram discutidas formas de sensibilizar 
os trabalhadores dentro de sua rotina 
de trabalho, bem como maneiras de 
unificar o cuidado de forma padroniza-
da nos três turnos.

Também foi ressaltada a importância 
da realização desta atividade de inte-
gração, que é um espaço para discutir 
assuntos pertinentes ao trabalho.

Roda de Conversa debateu
o cuidado humanizado
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Foto
Notícia

  Na tarde desta quarta-feira (04) o HE recebeu uma doação de fraldas dos alunos do Colégio Gonzaga. 
Elas foram arrecadadas em uma das tarefas das Olimpíadas das Cores da escola. A equipe da cor 
vermelha sugeriu o HE como uma das instituições beneficiadas.

A unidade de Hematologia e On-
cologia do HE preparou uma Festa 
Junina para os colaboradores e 
pacientes, nesta quarta-feira (04). 
Os funcionários se caracterizaram 
e realizaram apresentações de ca-
samento caipira. Também foram 
oferecidos salgadinhos e doces 
típicos, carrocinha de pipoca, pla-
quinhas e molduras para tirar fotos, 
além de uma Barraca do Beijo. No 
turno da tarde, o evento contou 
com a participação do Grupo Me-
dicação.

De acordo com a enfermeira 
Juliane Golfetto, o tratamento da 
pessoa com câncer deve incluir 
atenção especial ao ser humano 
e não apenas à sua doença. “Na 
prática, essa humanização deve es-
timular a confiança em toda a equi-
pe multidisciplinar de profissionais 
de saúde, buscando a empatia e 
respeitando os desejos e necessi-
dades do paciente, fazendo o am-
biente mais leve e seguro. Esse é 
um trabalho feito a várias mãos e 
sem cada uma delas não seria pos-
sível” comentou.

Segundo o paciente Andrew 
Valadão, de 26 anos, atividades 
como essa fazem toda diferença 
para quem está em tratamento 
quimioterápico. “A quimioterapia é 
um momento difícil, mas o pessoal 
aqui é muito animado. Mesmo que 
não tivesse consulta, eu iria vir na 
festa para prestigiar”, finalizou.

Festa Junina da Oncologia 
teve casamento caipira

e comidas típicas


