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Setembro é o mês de
prevenção ao suicídio

O Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) inicia, na 
próxima terça-feira (4), as atividades da 
campanha Setembro Amarelo, criada 
para fomentar o diálogo e a conscienti-
zação sobre o suicídio. Palestras, ofici-
nas e intervenções internas e externas 
serão realizadas com o objetivo de abrir 
um espaço de discussão sobre o tema.

De acordo com a Chefe da Unidade de 
Atenção Psicossocial, Luciana Mecking, 
o suicídio é uma das maiores causas de 
morte, embora as pessoas tenham difi-
culdade em discutir o assunto. “Elas têm 
medo de encarar esse sofrimento que 
leva à morte e têm vergonha de falar so-
bre o assunto. O desconhecimento dos 
familiares e amigos precisa ser combati-
do e essa é uma das metas do setembro 
amarelo: conscientizar, prevenir e falar 
sobre suicídio. Isso é uma questão de 
saúde pública”, comentou.

O evento terá abertura terça-feira (04), 
no auditório do HE, às 10h, com o lan-
çamento e apresentação do Protocolo 
de Suicídio do HE, desenvolvido pela 
Unidade de Atenção Psicossocial. Na se-
mana seguinte, dia 10, serão realizadas 
Oficinas de Mandalas, às 10h, no audi-

tório do HE, com a equipe de Terapia 
Ocupacional. A atividade não necessita 
de inscrições.

No dia 11, às 14h, no auditório do 
prédio administrativo do HE (localizado 
na rua Marcílio Dias), o psiquiatra Carlos 
Alberto Bandeira irá falar sobre “Suicí-
dio entre profissionais da saúde”. E na 
penúltima semana do mês acontecerá a 
intervenção “Expressando sentimentos”, 
em frente ao HE, com um espaço e dinâ-
mica para os colaboradores e comunida-
de se expressarem através de imagens e 
palavras.

A enfermeira Isabel Arrieira irá falar 
sobre Espiritualidade, no dia 21, no au-
ditório do prédio administrativo do HE. 
Esse encontro será oferecido em dois 
horários: às 11h e às 13h30min.  Dia 25, 
às 10h e dia 27 às 17h45min, o psiquia-
tra André Patella apresentará a palestra 
“Avaliação, Risco e Manejo de Pacientes 
com Risco de Suicídio”. 

Para fechar a programação, na última 
quinta-feira do mês, dia 25 às 14h, será 
desenvolvida a atividade “Cine pipoca: 
vamos falar sobre suicídio?” no auditó-
rio do HE, com a reprodução de um filme 
sobre o tema e espaço para discussão. 

Hospital Dia 
completa 20 anos

Foi em agosto de 1998, logo após 
a criação do Serviço de Atendimen-
to Especializado (SAE) da Prefeitura 
de Pelotas, que se sentiu a necessi-
dade da fundação do Hospital Dia 
do HE. O serviço é um sistema de 
internação exclusivo para portado-
res do HIV/AIDS, em que o pacien-
te passa algumas horas no hospital 
para tratamento de enfermidades 
oportunistas.

Essa forma de internação é uma 
alternativa à internação convencio-
nal em leito hospitalar, que traz con-
sigo a vantagem de diminuir custos 
para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e de não privar o paciente de 
suas atividades habituais e do con-
vívio familiar durante o tratamento.

O Hospital Dia prioriza o diagnós-
tico e tratamento de doenças opor-
tunistas e intercorrências clínicas e 
cirúrgicas relacionadas ao HIV/AIDS, 
como pneumonia, tuberculose, sí-
filis, toxoplasmose, dentre outras. 
Além disso, podem ser realizadas 
transfusões de sangue e exames, 
contando com toda estrutura de 
apoio e diagnóstico do HE.

A equipe é composta por três mé-
dicos, um enfermeiro, dois auxilia-
res de enfermagem e uma técnica 
administrativa. Além disso, conta 
com apoio da equipe multidiscipli-
nar do hospital e demais médicos 
especialistas, que são consultados 
quando necessário. São atendidos, 
diariamente, de 10 a 15 pacientes.

Para comemorar os 20 anos da 
criação do Hospital Dia, está sendo 
planejada uma comemoração con-
junta com o SAE, que contará com 
programação social e científica.
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A superintendente do HE, Vera Silveira, lançou o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 
do HE UFPel, na abertura da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(Sipat), no dia 20 de agosto. 
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Vídeo sobre
transferência de

paciente é publicado

Ética e Conduta é o tema 
da próxima capacitação 
obrigatória da Ebserh

No início deste mês, Donato Lo-
pes, paciente internado no HE, foi 
transferido para o Hospital São José, 
em Criciúma. O transporte foi feito 
por um avião do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU) de 
Santa Catarina, para que ele conclu-
ísse seu tratamento próximo à sua 
família, que não via há 15 anos. Do-
nato reencontrou seus parentes com 
o auxílio das equipes de assistência 
do HE, que localizou os irmãos e fez 
contato com as instituições respon-
sáveis por sua transferência.

Em homenagem ao paciente e em 
agradecimento aos colaboradores 
que trabalharam para que esse reen-
contro fosse possível, foi produzido 
um vídeo que está disponível no 
Vímeo do HE, no link https://vimeo.
com/287690272.

A Diretoria de Gestão de Pesso-
as (DGP) da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) di-
vulgou, quarta-feira (29), o curso 
Código de Ética e Conduta. A capa-
citação é obrigatória para todos os 
colaboradores do HE, vinculados à 
estatal. O curso é oferecido na mo-
dalidade online, com carga horária 
de 8 horas.

Desenvolvida pela Comissão de 
Ética da Ebserh, a capacitação visa 
abordar o conjunto de condutas 
éticas, processos e boas práticas 
voltadas à consolidação de uma 
cultura de integridade a todos os 
colaboradores da Rede Ebserh. 
Também aborda um conjunto de 
mecanismos e procedimentos in-
ternos de integridade, auditoria 
e incentivo à denúncia de irregu-
laridades. Além disso, fala sobre 
o estabelecimento de incentivos 
à aplicação efetiva do Código de 
Ética e de Conduta, políticas e di-
retrizes com objetivo de detectar 
e sanar desvios, fraudes e irregu-
laridades e atos ilícitos praticados 
contra a Administração Pública.

O Serviço de Desenvolvimento 
de Pessoas e a Unidade de Web-
saúde do HE já efetivaram as ins-
crições, se responsabilizando pelo 
monitoramento da execução do 
curso de todos os colaboradores 
nos meses de setembro e outubro.


