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Grupo Estratégico Local do
HE participa de seminário

Entre os dias 17 e 18 de abril, gesto-
res, médicos e enfermeiros de 19 hos-
pitais universitários e de ensino da re-
gião Sul, autoridades e representantes 
de associações e federações do setor 
da saúde participam do 2º Seminário 
Macrorregional do Projeto de Aprimora-
mento e Inovação no Cuidado e Ensino 
em Obstetrícia e Neonatologia (Apice 
ON). Em todo o Brasil, o projeto envolve 
diretamente cerca de mil profissionais e 
chega à segunda rodada de seminários 
macrorregionais propondo o compar-
tilhamento de experiências, desafios e 
conquistas obtidas durante os meses de 
trabalho.

O encontro busca aproximar as equi-
pes dos hospitais aderidos, possibili-
tando o reconhecimento de práticas e o 
panorama da região. Para isso, está pre-
vista a exposição de experiências viven-
ciadas pelos grupos estratégicos locais 
(GELs) na implantação de políticas de 
gestão, atenção e cuidado nos âmbitos 
do planejamento reprodutivo, violência 
sexual, parto e nascimento e aborta-

mento, eixos norteadores do Apice ON.
Desenvolvido pelo Ministério da Saú-

de e executado pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), o Apice 
ON visa a qualificação de profissionais 
atuantes no âmbito da obstetrícia e ne-
onatologia em hospitais universitários e 
com atividade de ensino, propondo ini-
ciativas para disseminar e implementar 
na rede pública boas práticas relacio-
nadas à atenção ao parto, nascimento, 
abortamento, saúde sexual e reproduti-
va, além de cuidados com mulheres em 
situação de violência sexual.

A última edição do seminário na re-
gião Sul aconteceu no mês de outubro 
de 2017, também em Porto Alegre e 
contou com a presença do então secre-
tário de Estado de Saúde do Rio Grande 
do Sul, representantes de associações 
médicas e de enfermagem, membros 
da área técnica da saúde da mulher do 
Ministério da Saúde e representantes 
de secretarias estaduais e municipais de 
saúde.

Apice ON
O projeto de Aprimoramento e Ino-

vação no Cuidado e Ensino em Obste-
trícia e Neonatologia (Apice ON) tem o 
objetivo de qualificar os processos de 
atenção, gestão e formação relativos 
ao parto, nascimento e ao abortamento 
nos hospitais com atividades de ensino, 
incorporando um modelo com práticas 
baseadas em evidências científicas, 
humanização, segurança e garantia de 
direitos. O projeto envolve mais de 90 
hospitais em todos os 26 estados brasi-
leiros e no Distrito Federal.

Roda de Conversa
aborda Qualidade de 
Vida do Trabalhador

Ponto facultativo no 
próximo dia 30

Em sua segunda edição, acon-
teceu na última sexta-feira (20) 
a Roda de Conversa mensal, que 
em abril teve como tema “Saúde 
e Qualidade de Vida do Trabalha-
dor”. As mediadoras da ação foram 
a assistente social Morgana Drews 
da Silva e a enfermeira Miriam Bor-
ges, que integram a Comissão de 
Humanização, responsável pela 
atividade.

Com participação de colabora-
dores de todos os setores, diversos 
tópicos foram abordados como, 
por exemplo, melhorias nos espa-
ços físicos e importância de espa-
ços de discussão. Representando 
a direção, participaram a superin-
tendente Vera Silveira e o gerente 
administrativo, Mateus Santin, que 
acolheram as demandas e deram 
alguns retornos com relação aos 
temas abordados.

Conforme o Boletim de Serviços 
nº 39, de 30 de janeiro de 2018, 
na próxima segunda-feira (30) será 
ponto facultativo no Hospital Es-
cola da UFPel, tendo em vista o fe-
riado do Dia do Trabalhador no dia 
1º de maio, terça-feira. Aqueles co-
laboradores que desejarem se au-
sentar na data devem acordar com 
suas chefias, que deverão enviar 
memorando à Divisão de Gestão 
de Pessoas (DivGP) para registro 
no sistema. Nenhum serviço deve 
ser fechado e as horas deverão ser 
compensadas conforme regimento 
da empresa.



A partir desta terça-feira (24), 
todos os colaboradores do HE po-
dem se vacinar contra a gripe. A 
equipe do serviço de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho 
(SOST) irá realizar as vacinas até o 
dia 26 de abril na sala ao lado da 
UTI Adulto, das 9h às 11h40min, 
das 13h30min às 16h40min e das 
19h30min às 21h. No serviço de 
Oncologia, as vacinas serão ofe-
recidas no dia 27 de abril, na sala 
de reuniões, das 9h às 11h40min 
e das 13h30min às 16h40mim. E 
a partir de 2 de maio, quem ainda 
não tiver se vacinado, poderá soli-
citar a vacina no SOST das 8h30min 
às 11h40min e das 13h20min às 
16h40min.

Conforme as orientações da Vi-
gilância em Saúde do município de 
Pelotas e com objetivo de prevenir 
as infecções respiratórias, a partir 
de 23 de abril, as visitas no HE es-
tão restritas até o final do mês de 
agosto.

De acordo com o comunicado ex-
pedido pela Comissão de Controle 
das Infecções Relacionadas à Assis-
tência à Saúde (CCIH) e Gerência de 
Atenção à Saúde, estão limitados a 
dois visitantes por paciente por dia, 
permanência de um acompanhante 
por paciente internado e proibida 
a entrada de crianças menores de 
12 anos. Os horários de visitas per-
manecem inalterados. As gestantes 
em processo de parto têm direito a 
um acompanhante ou o cônjuge, as 
gestantes internadas têm direito a 
um visitante e um acompanhante, 
além do cônjuge, na UTI neonatal, 
na pediatria e na enfermaria 240 é 
permitido somente um visitante por 
dia – exceto pai, mãe ou responsável 
legal, que podem permanecer um 
junto ao paciente – e na UTI geral, 
onde são permitidas duas pessoas 
por horário de visitas.

Vacinação contra a gripe se 
inicia no Hospital Escola

Restrição de visitas no 
período sazonal
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Foto
Notícia

 Foram 185 pacotes de fraldas, totalizando 4.228 unidades. Este foi o resultado expressivo da 
campanha de arrecadação da Farmácia São Carlos da Rede Tchê Farmácias em prol do HE UFPel. 
Em nome dos pacientes, agradecemos a todos que participaram!


