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HE promove 2º Seminário de Boas 
Práticas ao Parto e Nascimento

No dia 29 de novembro, o Hospital Es-
cola da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel) irá promover o 2º Seminário 
de Boas Práticas ao Parto e Nascimento. 
A instituição integra o projeto Apice On, 
que visa a implementação e melhoria das 
práticas nas áreas da atenção obstétrica 
e neonatal em hospitais brasileiros. O 
seminário será das 13h30min às 22h, no 
Auditório Dom Antônio Zattera da Univer-
sidade Católica de Pelotas (UCPel). O cre-
denciamento será às 12h45min.

A abertura do evento será com a Ge-
rente de Atenção à Saúde do HE, Samanta 
Winck Madruga, com a Gerente de Ensi-
no e Pesquisa do HE, Beatriz Farias Vogt, 
com a Secretária de Saúde de Pelotas, Ana 
Costa e com a mediadora do Ministério 
da Saúde do Projeto Apice On, Ana Lúcia 
Amaral. Em seguida, a enfermeira obstetra 
Susana Cecagno irá apresentar o Planeja-
mento Operacional Anual do projeto no 
HE. Após, a médica neonatologista do HE, 
Maria Amália Saavedra, irá falar sobre “A 
influência das boas práticas na mortalida-
de perinatal”.

Serão abordados no seminário, os Exa-
mes de Triagem Neonatal. Para discorrer 
sobre o assunto, foram convidadas a mé-
dica geneticista Cláudia Lorea, que irá 
falar sobre o Teste do Pezinho, a médica 
oftalmologista Juliana Meroni, sobre o 
Teste do Olhinho, a fonoaudióloga Ariane 
de Macedo Gomes, sobre o Teste da Ore-
lhinha, o médico cardiopediatra Ernani 
Peres, sobre o Teste do Coraçãozinho e a 

odontopediatra Flávia Wendt sobre o Tes-
te da Linguinha.

O médico obstetra do Grupo Hospitalar 
Conceição (GHC), Claudio Campelo, irá 
palestrar sobre “Boas práticas obstétricas: 
atendimento ao parto e nascimento” e a 
enfermeira obstetra do GHC, Camila Bor-
ba, sobre “Boas práticas neonatais: aten-
dimento ao parto e nascimento”.

O projeto
O programa foi lançado pelo Ministério 

da Saúde (MS), com participação ativa de 
unidades filiadas à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh). Em agosto 
de 2017, a superintendente do HE, Vera 
Silveira, assinou o termo de adesão de co-
operação, juntamente com os outros 95 
hospitais participantes, incluindo as 23 
unidades filiadas à Ebserh. O compromis-
so foi assumido durante o Seminário Na-
cional do Projeto Aprimoramento e Inova-
ção no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e 
Neonatologia (Apice On). 

O Projeto Apice On foi desenvolvido 
pelo MS tendo a Escola de Enfermagem 
da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) como executora. A iniciativa 
preconiza a realização de ações de qua-
lificação nas áreas de atenção ao parto, 
nascimento e abortamento; saúde sexual 
e saúde reprodutiva; e atenção humaniza-
da às mulheres em situação de violência 
sexual. Além disso, o projeto tem como 
objetivo estimular o desenvolvimento de 
pesquisas de inovação relativas a esses 
temas.

Campanha Novembro 
Roxo tem Atividades
no Hospital Escola

No mês de novembro o Hospital 
Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (HE UFPel) irá promover ati-
vidades alusivas ao Dia Mundial da 
Prematuridade, celebrado no dia 17. 
Com 19 leitos na Unidade de Trata-
mento Intensivo e Semi-Intensivo, 
passam pelo HE em média 20 bebês 
prematuros por mês e, por isso, a data 
recebe atenção especial.

O Corredor Arte permanecerá até o 
dia 30 com a exposição “Amor prema-
turo”, da fotógrafa e técnica em en-
fermagem da Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) Neonatal do HE, Liége 
Ferreira. São 12 peças com imagens 
de bebês que já passaram pelo hos-
pital.

No dia 27, acontecerá uma pales-
tra, às 19h, no auditório do HE, “Leite 
materno: padrão ouro também para 
os pequenos”, com a nutricionista do 
Banco de Leite da Universidade Fede-
ral do Rio Grande (FURG), Grace San-
tos. No final, será desenvolvida uma 
dinâmica de grupo com a psicóloga 
organizacional do HE, Cristiane Pava-
ni e, em seguida, apresentação musi-
cal com Rafael Prochnow.

Para encerrar as atividades, dia 08 
de dezembro, a partir das 9h, será 
realizada a Mateada e Pedalada da 
Prematuridade, em frente ao Clube 
Gonzaga, na avenida Dom Joaquim. 
O evento contará com distribuição de 
erva-mate e água quente, pintura de 
rosto, cama elástica e piscina de bo-
linhas. Além disso, terão as presenças 
da palhaça Batatinha e do grupo Me-
dicação.



 

Foto
Notícia

O HE recebeu na última sexta-feira (23) a visita do Grupo Tholl. Na ocasião, foi realizado o 
sorteio de uma Ação Entre Amigos, promovida pelo Grupo de Humanização do HE. A voluntária 
das Amigas do HE, Helena Bohmer ganhou uma cesta de café da manhã. A ação foi realizada 
para adquisição de uma geladeira para o Posto de Coleta de Leite Humano do hospital.
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Saúde do Homem é 
tema de atividades
no Hospital Escola

Novembro é o mês de conscien-
tização da importância do cuidado 
com a saúde do homem. O HE ade-
riu à campanha Novembro Azul e 
irá promover atividades educativas 
e mutirão de cirurgias.

A equipe de Residência Multipro-
fissional em Atenção à Saúde On-
cológica realizou nessa quinta-feira 
(22), uma atividade de educação 
na empresa de transporte coletivo 
Santa Maria. Os alunos realizaram 
a entrega de material informativo 
contendo orientações sobre pre-
venção do Câncer de Próstata.

No próximo sábado (24) aconte-
cerá o mutirão de cirurgias oncoló-
gicas urológicas. Serão atendidos 
oito pacientes antigos em lista de 
espera, com patologias de próstata. 
As cirurgias serão realizadas pelos 
urologistas do HE, Olímpio Jordão, 
Roberto Von Laer e Felipe Camacho.

A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) do HE irá de-
senvolver uma ação educativa no 
dia 26. Balões azuis irão enfeitar a 
rampa de acesso aos funcionários e 
serão distribuídas fitas azuis e ma-
terial informativo aos colaborado-
res. O objetivo é orientar e esclare-
cer sobre a importância do cuidado 
com a saúde dos homens.

E na terça-feira (27), o serviço de 
Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho (SOST) e a CIPA irão ofere-
cer a palestra intitulada “Saúde do 
homem”, com o médico urologista 
Felipe Camacho.

A campanha

Novembro Azul é um movimen-
to mundial que acontece durante 
o mês de novembro para reforçar 
a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer (Inca), a doença é 
o segundo tipo de câncer mais co-
mum entre os homens brasileiros.


