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HE atende crianças e idosas no
3º Mutirão Ebserh Solidária

Na quinta-feira, 20 de dezembro, o Hos-
pital Escola da Universidade Federal de Pe-
lotas (HE UFPel) participou do 3º Mutirão 
Ebserh Solidária. O objetivo dessa edição 
foi levar atendimento de saúde e humani-
zação para crianças e idosos que vivem em 
instituições e comunidades em todo o país. 
Em Pelotas, o evento foi realizado no Abrigo 
Arco Íris e na Comunidade São Vicente de 
Paulo e atendeu crianças e idosas, respec-
tivamente. 

No abrigo, a odontopediatra do HE, Flávia 
Wendt realizou avaliação de saúde bucal 
das crianças fazendo o encaminhamento 
para consultas e tratamento, nos casos em 
que foi identificada necessidade. A dentista, 
juntamente com a técnica em saúde bucal, 
Caroline Kupstaitis, passou orientações para 
as crianças sobre escovação e demais cuida-
dos com a saúde bucal. Além disso, a equipe 
de Terapia Ocupacional (TO) do HE desen-
volveu diversas atividades e, em seguida, 
foi oferecido lanche, seguido da entrega de 
presentes e lembrancinhas pelo Papai Noel.

Na Comunidade São Vicente de Paulo, 
o foco foi a saúde muscular. A equipe de 
Nutrição Clínica do HE (representada pela 
nutricionista Patrícia Abrantes Duval, chefe 
da Unidade, e a estagiária Milene Bicca da 
Silveira), juntamente com o mastologista 
e chefe do setor de Gestão de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica, Thiago Gonzalez Bar-
bosa e Silva, avaliaram as idosas quanto ao 
risco de sarcopenia através da aplicação 
do escore SARC-F + CC. A avaliação incluiu 
perguntas referentes a quedas e ao grau de 
dificuldade percebido pelas idosas em de-
sempenhar atividades específicas no dia-

-a-dia, além da aferição da circunferência 
da panturrilha. O somatório da pontuação 
atribuída a cada item permitiu aos colabo-
radores identificar quais idosas apresenta-
vam risco aumentado de sarcopenia.

Segundo Thiago, a sarcopenia é definida 
como a diminuição patológica de massa 
e função musculares, com consequências 
diretas na mobilidade e na qualidade de 
vida do indivíduo. O envelhecimento é sua 
principal causa: “Sabemos que à medida 
que o indivíduo envelhece, naturalmente 
vai perdendo força muscular, bem como 
quantidade de músculo, e isso é natural. 
Porém, em algumas pessoas, essa perda é 
maior ou mais rápida do que o normal e, 
nesses casos, percebemos a presença da 
síndrome”, comentou.

“Aquelas que testaram negativo rece-
beram orientações gerais, e a ideia é que 
elas sigam acompanhamento de saúde 
normalmente, com reavaliações de tem-
pos em tempos. Nas que testaram positivo, 
pretendemos realizar uma avaliação mais 
aprofundada”, acrescentou o pesquisador. 
Segundo ele, o próximo passo é identificar 
quais das idosas de risco aumentado real-
mente estão doentes, através da avaliação 
da quantidade de musculatura, da força 
e do desempenho muscular. Em parceria 
com a equipe de Nutrição do HE, também 
serão realizadas orientações dietéticas 
afim de estimular maior ingestão proteica.

Na visita também foram desenvolvidas 
atividades recreativas e lúdicas pela equi-
pe da TO, apresentação musical com Rafael 
Prochnow, café da tarde e entrega de pre-
sentes e lembrancinhas pelo Papai Noel. 

Campanha para
arrecadar armações

de óculos

O Projeto de Consultórios Itineran-
tes (PCI) do HE, localizado no campus 
Anglo, está arrecadando armações de 
óculos e acessórios para a confecção 
de óculos para os seus pacientes. 
As doações podem ser entregues na 
portaria do HE ou diretamente nos 
consultórios.

Em funcionamento desde 2014, os 
PCIs, atendem às áreas de odontolo-
gia e oftalmologia. Através de uma 
parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, Programa Saúde Edu-
cação, são identificadas, nas escolas 
públicas municipais, crianças com 
necessidade de atendimento oftal-
mológico e também adultos carentes 
que fazem parte do Projeto Brasil 
Alfabetizado (PBA), além dos enca-
minhados pela Secretaria Municipal 
de Saúde. “Eles recebem a armação, 
facilitando muito financeiramente 
na confecção dos óculos. Todos são 
amplamente atendidos e, quando 
necessário, encaminhados para os 
serviços de referência necessários”, 
comentou.

Segundo a técnica em óptica do 
HE, Márcia Rocha, essa parceria tem 
como objetivo prestar assistência 
qualificada à população, preferen-
cialmente escolar, em consonância 
com as políticas nacionais de saúde e 
de educação. “Após atendimento, em 
90% dos casos, essas pessoas preci-
sam de óculos para ver melhor. Por 
isso estamos recolhendo armações 
usadas para a confecção de óculos 
novos. Podem ser de óculos de grau 
ou solares, novas ou usadas, bem 
como estojos e flanelas”, finalizou.



 

Foto
Notícia

Na semana do Natal, o HE recebeu diversas fraldas da voluntária Tânia Bernardes. A doação 
foi resultado da 6ª edição da Campanha Mãos Estendidas, através do Café Colonial Natal So-
lidário.
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Ebserh implanta
boas práticas de

hotelaria hospitalar

Na última quinta-feira (20), a Em-
presa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) finalizou o projeto 
de implantação do Caderno de 
Processos e Práticas em Hotelaria 
Hospitalar ao levar a iniciativa ao 
último dos 40 hospitais filiados, o 
Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Uberlândia (HC-
-UFU).

A iniciativa visa padronizar e 
organizar processos em busca 
de facilitar o planejamento, pro-
gramação, execução, avaliação e 
monitoramento das atividades de-
sempenhadas pelos hospitais, for-
talecendo a cultura de indicadores 
e melhorias contínuas, afetando 
diretamente na economia de recur-
sos públicos.

Nos serviços de apoio da hote-
laria hospitalar, a implantação ge-
rou uma economia de 3,4 milhões 
somente nos 6 primeiros hospitais 
do projeto. A projeção para o total 
da Rede de hospitais é de 22,6 mi-
lhões por ano.

“Todos os processos de constru-
ção, implantação e replicação dos 
cadernos de hotelaria hospitalar 
impulsionaram a área de gestão 
de processos dentro da empresa e 
viabilizaram a estruturação de um 
Método de Gestão por Processos 
da Ebserh. Uma ação que vai be-
neficiar a área e também que pode 
ser replicada em outras”, destacou 
Pedro Ferreira, do Serviço de Ges-
tão de Processos.

A iniciativa do Serviço de Apoio 
à Hotelaria Hospitalar da Ebserh, 
área ligada à Diretoria de Adminis-
tração e Infraestrutura (DAI) ainda 
impacta diretamente na gestão de 
riscos assistenciais e na segurança 
dos usuários do SUS, trabalhadores 
e comunidade.

Premiações
O projeto já vem sendo implan-

tado desde 2017 e quatro unida-
des já tiveram seus esforços reco-
nhecidos.  O Hucam, de Vitória (ES), 
recebeu o prêmio de economia da 
saúde no 3rd World Congress on 
Healthcare & Health Economics, 
evento internacional da área, e o 
HU-UFMA, de São Luís (MA), o HDT-
-UFT, de Araguína (TO) e a MEAC-
-UFC, de Fortaleza (CE), foram re-
conhecidas na I Jornada Nacional 
de Governança I Seminário Interna-
cional de Pesquisa Clínica, evento 
promovido pela Ebserh.


