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Núcleo de Educação Permanente
é lançado no Hospital Escola

Na última quinta-feira (10) foi apre-
sentado às chefias do Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel) o Núcleo de Educação Permanen-
te (NEP), atende à orientação da Política 
Nacional de Educação Permanente do 
Ministério da Saúde. O NEP está previs-
to como parte da configuração organi-
zacional necessária para o atendimen-
to das demandas de ações e serviços 
no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), da atenção à saúde e da organiza-
ção do trabalho, na perspectiva da Rede 
de Atenção à Saúde (RAS).

Cabe ao NEP promover, analisar e 
aprovar todas as ações de educação 
permanente desenvolvidas no hospital, 
incluindo capacitações institucionais 
obrigatórias e no contexto da gestão 
do cuidado. Além disso, cabe ao Núcleo 
fortalecer a educação permanente es-
truturada em ações embasadas na mul-
tidisciplinaridade com abrangência para 
profissionais e acadêmicos inseridos 
nesse contexto. 

O NEP realiza reuniões ordinárias 
mensais para analisar as solicitações de 
capacitações e outras atividades ligadas 
a educação permanente, assim como 
para planejar todas as ações pertinen-
tes a instituição, sempre observando o 
cumprimento de normas e diretrizes já 
estabelecidas.

A solicitação para a organização de 
ações e eventos de ensino/capacitação 
deverá ser encaminhada à apreciação 
do NEP através do e-mail capacitacao.
hepel@ebserh.gov.br. O tempo previsto 
para resposta da solicitação realizada é 
de até 30 dias, a contar da data em que 
todos os quesitos necessários à apre-
ciação tenham sido atendidos. Após a 
aprovação, o evento é encaminhado aos 
serviços de Capacitação e Comunicação 
para darem os demais encaminhamen-
tos.

“A implantação do NEP é fundamen-
tal tendo em vista o seu caráter de pro-
moção e fortalecimento das atividades 
de educação permanente necessárias à 
institucionalização das ações em servi-
ço no Hospital Escola. Para tanto, cabe 
a ele fazer cumprir as normas e diretri-
zes da Rede, bem como estimular e pla-
nejar outras que visem a ampliação do 
conhecimento dos profissionais e aca-
dêmicos aqui inseridos, considerando 
um contexto multidisciplinar”, ressaltou 
a Gerente de Ensino e Pesquisa do HE, 
Beatriz Farias Vogt.

Sessão de fotos e beleza 
marcaram o Dia das 

Mães na UTI Neonatal

Na manhã da última quinta-feira 
(10) a equipe da Unidade de Cui-
dados Intensivos e Semi-Intensi-
vos Neonatal do HE preparou uma 
sessão de fotos com as mães dos 
bebês internados nesses locais, 
bem como na Unidade de Cuida-
dos Intermediários Neonatal Can-
guru.

Ao chegarem ao hospital, as 
mães foram recebidas com um 
café da manhã para se prepararem 
para as fotos. A equipe do Salão La 
Belle ofereceu corte de cabelo e 
escova e a Extractus Manipulação 
e Cosméticos maquiou as mulhe-
res. Em seguida, as mães encontra-
ram os seus filhos e tiraram fotos 
com os bebês. No Dia das Mães, 
um cartão com o carimbo do pé e a 
foto foram entregues a elas como 
lembrança. 

De acordo com a técnica em en-
fermagem, Liege Ferreira de Souza, 
a ação de Dia das Mães foi criada 
no intuito de minimizar o sofri-
mento das mães que enfrentam 
batalhas diárias pela saúde dos 
seus pequenos. A ação contou com 
o auxílio de profissionais de dife-
rentes especialidades, desde o seu 
planejamento até sua realização. 
“Este foi o segundo ano da ativi-
dade, que foi ampliada, atendendo 
também às mães que estavam na 
unidade Canguru, já ansiosas pela 
alta hospitalar”, acrescentou.

Segundo a chefe da Unidade, 
Maria Amália Saavedra, a ativida-
de de embelezamento e fotos foi 
realizada para valorizar ainda mais 
essas mães e reconhecer a força 
interior de cada uma delas.  “Nos-
so carinho, admiração e respeito às 
mães de apressadinhos”, finalizou.



Os empregados da Rede Ebserh 
podem contar com mais possibili-
dades de capacitação e incremento 
profissional em suas carreiras. Foi 
aprovado pela Diretoria Executiva 
o Programa de Desenvolvimento de 
Pessoas, que tem como objetivo pro-
mover ações de capacitação direcio-
nadas ao desenvolvimento profissio-
nal e contínuo dos colaboradores.

Em 2018, serão investidos R$ 8 
milhões nas três linhas de desenvol-
vimento: Graduação e Pós-graduação; 
Desenvolvimento Gerencial; e De-
senvolvimento das Competências 
Fundamentais e Específicas. O ob-
jetivo é promover o maior número 
de cursos por meio de instituições 
parceiras, buscando formações que 
tragam equilíbrio entre teoria e prá-
tica, na modalidade presencial ou a 
distância.

O programa busca promover ações 
de capacitação direcionadas ao de-
senvolvimento profissional e contí-
nuo dos colaboradores, bem como 
estimular que os profissionais qua-
lificados sejam multiplicadores do 
conhecimento para a troca de expe-
riência e da melhoria da qualidade 
de vida no trabalho. Busca ainda o 
fortalecimento gerencial, mediante o 
desenvolvimento e a qualificação dos 
gerentes, incentivando o surgimento 
de novas lideranças.

Em maio, entidades de todo o Bra-
sil e do mundo se juntam no Maio 
Roxo, campanha que tem como 
objetivo conscientizar sobre as 
Doenças Inflamatórias Intestinais. 
A Associação Gaúcha de Doenças 
Inflamatórias Intestinais (AGADII), 
com o apoio da Associação Brasilei-
ra de Colite Ulcerativa e Doença de 
Crohn (ABCD), promove encontros 
em diversas cidades do Rio Grande 
do Sul, com palestras de médicos, 
nutricionistas, psicólogos e espe-
cialistas que vão informar pacientes 
e familiares sobre as enfermidades. 

Em Pelotas, acontecerá no dia 19, 
às 14h, no Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de Pelotas e em 
Rio Grande, no dia 26, às 13h30, na 
Faculdade de Medicina da FURG. 
Além disso, um piquenique de con-
fraternização celebrará o fim do 
Maio Roxo no dia 26, às 15h, no 
Jardim do Dmae, em Porto Alegre. A 
entrada em todos os eventos é gra-
tuita e não é necessária .

Ebserh investe R$ 8 milhões 
no Programa de Desenvolvi-

mento de Pessoas

HE UFPel recebe encontro 
sobre Doenças

Inflamatórias Intestinais
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Foto
Notícia

  
Pacientes internados no Hospital Escola receberam a visita do Grupo Tholl, na tarde do dia 4. 
Para assistir ao vídeo acesse https://vimeo.com/268630622.


