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HE realiza I Seminário do
Programa Apice On

Na última sexta-feira (23), aconteceu o 
1º Seminário de Boas Práticas ao Parto e 
Nascimento no Hospital Escola da Univer-
sidade Federal de Pelotas (HE UFPel). O 
evento faz parte do projeto Apice On, que 
começou a ser implantado no HE em 2017. 
As atividades ocorreram no turno da tarde, 
das 13h30 às 18h, no auditório do hospital.

O projeto foi apresentado pela enfermei-
ra e tutora do Apice On Ana Lúcia Amaral. 
Após, o médico neonatologista do Grupo 
Hospitalar Conceição, Paulo Sérgio Mario, 
falou sobre a Implementação das Boas Prá-
ticas ao Parto e Nascimento. 

O neonatologista apresentou a história 
do nascimento, com enfoque no surgimen-
to da cesariana e na disseminação do pro-
cedimento até a atualidade, apresentando 
dados e a necessidade de reduzir os nú-
meros de intervenções através da humani-
zação do parto. “O contato pele a pele, a 
amamentação na primeira hora de vida e o 
clampeamento tardio do cordão umbilical 
são apenas algumas ações presentes nas 
Boas Práticas ao Parto e ao Nascimento e 
que devem ser adotadas pelos profissio-
nais”, destacou. 

Em seguida, foi apresentada a Matriz 
Diagnóstica e Plano de Trabalho do Grupo 
Estratégico Local (GEL), composto pela re-
presentante da gestão local, Renata Muen-
zer, pela professora da UFPel Marilu Corrêa 
Soares e pelas colaboradoras do HE: Beatriz 
Vogt, Caroline Ribeiro, Patrícia Noguez, Su-
sana Cecagno, Luciana Corrêa de Moraes da 
Cunha e Maria Amália Saavedra.

De acordo com a Gerente de Atenção à 
Saúde do HE, Samanta Madruga, o mérito 
é inquestionável e o projeto Apice On é 
acolhido pelo HE com total apoio da ges-

tão, uma vez que agrega o ensino, a assis-
tência e os processos de trabalho em prol 
de ações inovadoras e humanizadas para a 
saúde da mulher. “Me alegrou ver o auditó-
rio lotado por pessoas engajadas no tema 
da humanização ao parto e nascimento. 
Considero que a ação do grupo estratégi-
co local vem a somar na institucionalização 
das ações, característica pela qual, estas 
ações terão continuidade na instituição, in-
dependente da gestão”, salientou.

A Chefe da Divisão da Gestão do Cuida-
do, Patrícia Noguez, destacou a importância 
de compartilhar as ideias para que as ações 
tenham um impacto dentro do serviço de 
atenção à saúde da mulher, na linha mater-
no infantil. Segundo ela, além de apresen-
tar as ações já desenvolvidas pelo grupo, o 
encontro proporcionou um momento para 
as discussões que nortearam o seminário. 
“O evento atingiu um público muito satis-
fatório, que contou com a participação da 
comunidade do HE e de autoridades convi-
dadas para conhecer o objetivo do progra-
ma”, finalizou. 

O projeto
O Projeto Apice On foi desenvolvido ten-

do a Escola de Enfermagem da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG) como 
executora. A iniciativa preconiza a reali-
zação de ações de qualificação nas áreas 
de atenção ao parto, nascimento e abor-
tamento; saúde sexual e saúde reproduti-
va; e atenção humanizada às mulheres em 
situação de violência sexual. Além disso, o 
projeto tem como objetivo estimular o de-
senvolvimento de pesquisas de inovação 
relativas a esses temas.

Setor de Hotelaria
Hospitalar busca

aperfeiçoar serviços

O Setor de Hotelaria Hospitalar 
(SHH) está realizando uma pesqui-
sa de satisfação sobre os serviços 
de higienização do HE. Ao longo do 
mês de março está sendo passada 
uma urna em todos os postos de 
trabalho com um questionário, que 
pode ser respondido de forma anô-
nima por colaboradores, acadêmi-
cos e usuários.

De acordo com a chefe do SHH, 
Angela Catarina Ferreira, a ação visa 
implantar e implementar ações ad-
ministrativas para a obtenção de 
melhores resultados, bem como 
canalizar métodos de avaliação e 
parâmetros que balizem a adequa-
ção das condutas e a busca da cien-
tificidade tanto técnica como admi-
nistrativa. “ Contamos com a equipe 
dos setores de Hotelaria Hospitalar 
e de Qualidade Hospitalar, com o 
apoio da Gerência Administrativa, 
na implantação de teorias que vi-
sem a qualidade e a eficiência dos 
nossos serviços”, acrescentou.

Na pesquisa são avaliados itens 
como o tempo de espera a um cha-
mado de urgência, a eficácia dos 
serviços e a permanência do auxiliar 
no setor de trabalho. Eles podem 
ser classificados como excelente, 
bom, regular, ruim ou péssimo. 

Angela afirmou ainda que, a partir 
disso, a pesquisa será computada 
e tabulada, utilizando parâmetros 
para alterações administrativas e 
técnicas. “Futuramente a pesquisa 
será refeita para averiguarmos a efi-
cácia do método aplicado e os ajus-
tes cabíveis e pertinentes. Cabe en-
fatizar que contamos com o apoio 
dos colaboradores, acadêmicos e 
usuários nas opiniões expressas na 
pesquisa”, finalizou.



A rede de hospitais universitários 
ligados à Empresa Brasileira de Ser-
vições Hospitalares abriu concurso 
público nacional com quase 1,2 mil 
vagas para 35 casas de saúde, além 
da sede da estatal vinculada ao Mi-
nistério da Educação. Para o Hospi-
tal Escola da Universidade Federal 
de Pelotas, estão abertas 47 vagas 
em diversas áreas, sendo elas mé-
dicas, assistenciais ou administra-
tivas.

O edital foi publicado nesta quin-
ta-feira (22), no Diário Oficial da 
União. As inscrições para as áreas 
assistencial e administrativa se ini-
ciam na segunda-feira (26) e na ter-
ça (27) para médicos. O prazo para 
todos encerra no dia 10 de abril.

Uma das novidades do concurso 
é o formato, dividido por região. 
Na nova configuração, o candidato 
pode escolher até três opções de 
unidades da Rede Ebserh para sua 
lotação. Realizado pelo Centro Bra-
sileiro de Pesquisa em Avaliação e 
Seleção e de Promoção de Eventos 
(Cespe/Cebraspe), o certame servi-
rá principalmente para a reposição 
dos cargos que estão vagos e já es-
gotaram o cadastro de reserva nos 
processos anteriores promovidos 
para cada uma das unidades. Os 
aprovados serão contratados sob o 
regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Vagas para o HE
Área médica: 21 vagas
Anestesiologia , Cancerologia 

Clínica, Cardiologia, Cardiologia  
Pediátrica, Clínica  Médica, Endo-
crinologia e Metabologia, Geriatria, 
Ginecologia e Obstetrícia, Hemato-
logia e Hemoterapia, Hepatologia, 
Infectologia, Medicina  Intensiva, 
Medicina  Intensiva Pediátrica, 
Medicina  Paliativa, Nefrologia, Ne-
frologia Pediátrica, Neonatologia, 
Neurologia Pediátrica , Oftalmolo-
gia, Reumatologia e Ultrassonogra-
fia em Ginecologia e Obstetrícia.

Área assistencial: 16 vagas
Assistente Social, Enfermeiro – 

Obstetrícia, Enfermeiro –Terapia 
Intensiva, Fisioterapeuta, Nutricio-
nista, Profissional de Educação Físi-
ca, Psicólogo – Área Organizacional, 
Técnico em Enfermagem e Técnico 
em Farmácia.

Área administrativa: 10 vagas
Advogado, Analista Administrati-

vo – Contabilidade, Analista de Tec-
nologia da Informação, Assistente 
Administrativo, Técnico em Conta-
bilidade e Técnico em Informática.

EBSERH realiza concurso para
o Hospital Escola

EXPEDIENTE:
Periodicidade: semanal | Tiragem: 130 exemplares | Editoração e diagramação:

Unidade de Comunicação Social HE UFPel | Ramais: 244 | E-mail: comunica@heufpel.com.br
Todas as edições do informativo estão disponíveis no site HE UFPel

Foto
Notícia

 A equipe de Consultoria em Cuidados Paliativos do HE organizou uma celebração em comemora-
ção aos 56 anos de casamento de um paciente. Seu Edmundo tem 82 anos e, junto a sua esposa, 
Deloá, reafirmou os votos em cerimônia realizada pelo Pastor Cláudio Santos.

Doenças Respiratórias é tema de palestra no HE

A palestra mensal do serviço de Saúde 
Ocupacional e Segurança do Trabalho do 
HE abordou, nesta quinta-feira (22), a Pre-
venção de Doenças Respiratórias entre os 
Profissionais da Saúde. A médica pneumo-
logista do HE, Sílvia Macedo, falou sobre os 
meios de transmissão, formas de diagnósti-
co e tratamentos e o Técnico em Segurança 
do Trabalho, Thiago Bidart, orientou sobre 
os tipos de máscaras utilizadas nos serviços 
de saúde.

De acordo com Silvia, as doenças respi-
ratórias são transmitidas entre as pessoas 
pela movimentação respiratória, através da 
tosse, espirro e fala por vírus, agentes filtrá-
veis ou microbactérias. “Mesmo que a pes-
soa se sinta bem para trabalhar, é importan-
te o afastamento do profissional de saúde, 
para evitar a transmissão tanto aos pacien-
tes como aos colaboradores”, destacou. Por 
estar no grupo de risco, a orientação é que 
esses profissionais recebam vacinação con-
tra influenza, realizem a higiene das mãos e 
apliquem a etiqueta da tosse.

Foi salientado o alto risco de transmissão 
de tuberculose em ambiente hospitalar. 
Dependendo atividade e atuação do cola-
borador, esse risco é aumentado em até 20 
vezes. As formas de transmissão da tuber-
culose ocorrem por pacientes doentes até 
a primeira quinzena de tratamento. Por isso, 
ele deve permanecer em leito de isolamen-
to desde a suspeita. “Um dos problemas é o 
período em que o paciente permanece hos-
pitalizado antes do diagnóstico”, salientou 
Sílvia. 

A palestrante afirmou que o profissional 
de saúde, portador de doenças que causem 
prejuízo à sua imunidade, devem ter cuida-
do especial, pois têm risco aumentado de 
transmissão. “Eles não devem trabalhar com 
pacientes com tuberculose ou com suspeita 
da doença”, acrescentou.

O controle nas instituições de saúde deve 
ser feito em diversos níveis, desde medidas 
administrativas, reduzindo o risco de expo-
sição até medidas de proteção individual, 
através da proteção respiratória pessoal nas 
áreas de risco de exposição à tuberculose. 

“Cuidados como levar o paciente para exa-
me, devidamente paramentado, e permane-
cer o menor tempo possível em circulação 
é uma das atitudes que costumamos adotar 
para evitar a exposição”, comentou a médi-
ca.

Thiago Bidart falou que, ao realizar uma 
tarefa constantemente, é comum que o 
profissional, independentemente da sua 
função, se habitue às situações e perca a 
insegurança e o medo, passando a realizar 
as atividades sem alguns cuidados básicos. 
“ Observamos que o excesso de confiança é 
um dos principais fatores para o descuido, 
que resultam em acidentes de trabalho”, 
salientou. 

Para finalizar, o técnico apresentou os 
equipamentos de proteção individual (EPI) 
que devem ser utilizados nesses casos pe-
los profissionais, bem como as formas de 
utilização e vida útil dos filtros deles para 
cada situação.


