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Hospital Escola engajado
no Setembro Verde

O Setembro Verde é a campanha que, 
anualmente, ocorre no intuito de cons-
cientizar sobre a importância da doação 
de órgãos e tecidos no Brasil. A Comissão 
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do 
Hospital Escola da Universidade Federal 
de Pelotas (HE UFPel) está engajada nessa 
estratégia e, em mais uma edição, promo-
ve uma ação nos ambientes assistenciais 
e de ensino da instituição entre os dias 
10 e 14 de setembro. Conversas sobre o 
tema, trocas de informações, elucidação 
de dúvidas e entrega de materiais infor-
mativos fazem parte da ação deste ano, 
quando diversas mudanças ocorreram 
nas normas para diagnóstico de morte 
encefálica. 

A base desta campanha é a conscien-
tização da importância da doação de ór-
gãos e tecidos e da comunicação clara 
para as famílias do desejo de ser doador 
quando ainda em vida. “Se não abordar-
mos de forma clara e frequente sobre esta 
temática, as famílias poderão não saber 
de nosso real desejo e, além do sofrimen-
to causado pela perda de um ente queri-
do, sofrerão com o peso de uma decisão 
que não costuma ser simples e requer um 
preparo emocional importante. Nenhum 
documento registrando nosso desejo em 
doar órgãos é capaz de garantir que isso 
ocorra, pois a decisão será de nosso fami-
liar ou responsável legal”, explica a médi-

ca Marina Bainy. 
“Trabalhar por esta causa é uma das ta-

refas mais gratificantes e complexas para 
uma equipe de saúde e, como coordena-
dora da CIHDOTT, vivi experiências ines-
quecíveis e desafiadoras que me fazem 
sempre defender a doação de órgãos e 
tecidos com respeito às famílias doadoras 
e uma gratidão infinita”, acrescenta ela.

Durante este ano foi retirada a obriga-
toriedade de um dos exames clínicos do 
paciente ser realizado por um neurolo-
gista ou neurocirurgião, mas os médicos 
responsáveis pelo exame devem ter uma 
formação específica e um tempo mínimo 
de experiência no cuidado de pacientes 
em coma. “Para adequarmos nossa equi-
pe aos critérios atualmente adotados 
pela Central de Transplantes, vários mé-
dicos da UTI Adulto do HE se deslocaram 
para executar tais capacitações teóricas e 
de simulações realísticas, finalizando com 
um teste avaliativo. Hoje estamos com 
quatro médicas em nossa equipe, devi-
damente capacitadas de acordo com as 
novas normas estabelecidas. Isso otimiza 
de forma importante a celeridade de todo 
o processo”, comenta a médica. 

Ainda é necessário ampliar o quantita-
tivo de profissionais aptos e atualizados, 
mas essa formação está acontecendo de 
forma sistemática para que todas as ins-
tituições possam se adequar no tempo 
previsto. 

Selo de qualidade
na rede EBSERH

Aconteceu de 10 a 14 de setem-
bro uma oficina com representantes 
da sede e de especialistas em ges-
tão da qualidade que atuam dentro 
e fora da Rede Ebserh, com o intuito 
de instituir um instrumento de ava-
liação de qualidade. O Selo Ebserh 
de Qualidade (SEQuali) fará parte do 
Programa Ebserh de Gestão da Quali-
dade, em conformidade com os dire-
cionadores estratégicos da empresa.

Previsto no novo planejamento es-
tratégico da Rede Ebserh, o SEQuali 
tem como objetivo promover uma 
cultura de melhoria contínua dos 
processos assistenciais dos hospi-
tais filiados, com foco em resultados 
de uma assistência segura e efetiva, 
ensino, pesquisa e extensão de exce-
lência e eficiência da gestão.

Dentre as etapas previstas até a 
instituição do Selo, está a elabora-
ção do Manual Ebserh de Qualidade 
e, que será elaborado pelo Grupo 
Técnico de Trabalho participante da 
oficina. Integram esse grupo pro-
fissionais da Rede Ebserh e de fora 
dela com experiência em gestão da 
qualidade e segurança do paciente, 
selecionados por seu potencial de 
contribuição com o tema.

“Entendemos esta incitava como 
um marco para a Rede Ebserh, que 
irá alçar nossos hospitais a um novo 
patamar, destacando-os ainda mais 
dentre os prestadores de serviços do 
Sistema Único de Saúde”, afirmou o 
diretor de Atenção à Saúde substitu-
to, Fábio Landim.

A chefe de Serviço de Gestão da 
Qualidade Assistencial, Helaine Ca-
pucho, destacou a importância de 
instituir uma acreditação própria. 
“Com o Selo Ebserh de Qualidade, 
reconheceremos as instituições que 
alcançarem os padrões para obter-
mos uma assistência prestada pela 
Rede Ebserh cada vez mais qualifi-
cada e segura, gestão hospitalar mais 
eficiente, melhorando o campo de 
prática para o ensino, a pesquisa, a 
extensão e a inovação”.

Representando o HE, participou a 
chefe do Setor de Qualidade, Gisele 
Betat de Freitas.
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A tuberculose foi tema de debate, na manhã do dia 14, no encontro “Panorama da Tuberculose 
no Brasil e no Mundo”, realizado no auditório da Famed. A superintendente do HE, Vera Silvei-
ra, participou do evento representando a UFPel.
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SOST repassa
orientações sobre
atestados médicos

Desde o mês de agosto o serviço 
de Saúde Ocupacional e Seguran-
ça do Trabalho (SOST) do Hospital 
Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (HE UFPel) não deve mais 
abonar as faltas oriundas de ci-
rurgias ou intervenções estéticas. 
A orientação recebida pela sede 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), segue a 
Legislação Trabalhista (CLT) e tem 
em vista que esses tipos de pro-
cedimentos não são considerados 
como doença.

De acordo com a Diretoria de 
Gestão de Pessoas (DGP) da EB-
SERH, a cirurgia plástica por mera 
questão estética não é justifica-
tiva plausível para ausência no 
trabalho, pois o empregado pode 
ajustar momento oportuno com a 
chefia imediata. As faltas não abo-
nadas poderão ser compensadas 
posteriormente ou anteriormente 
ao procedimento, mediante prévia 
autorização da chefia imediata.

Por outro lado, a DGP ressalta 
que a cirurgia plástica para reparo 
de determinado problema prejudi-
cial à saúde do empregado, como é 
o caso da cirurgia bariátrica e suas 
correspondentes correções estéti-
cas, é considerada como necessá-
ria, devendo os dias de ausência 
serem suportados pela EBSERH. 
Portanto, se a cirurgia plástica de-
correr de doença ou acidente, os 
dias serão devidamente abonados.

Entretanto, caberá ao médico 
do trabalho a responsabilidade de 
deliberar sobre as situações apre-
sentadas, avaliando se o referido 
procedimento é de cunho estético, 
reparador ou profilático, para fins 
de concessão do abono das faltas.

Segundo a médica do trabalho 
do HE, Liana Guedes Palma, a ges-
tão do absenteísmo é uma impor-
tante ferramenta para o médico do 
trabalho, oferecendo apoio para 
que os funcionários afastados por 
problemas de saúde sigam o trata-
mento preconizado pelo médico 
que lhes atendeu. “O nosso obje-
tivo é zelar pela rápida e completa 
recuperação dos colaboradores”, 
finalizou.


