
VEÍCULO INTERNO DE COMUNICAÇÃO – HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH –25/06 A 02/07/18

Ebserh publica Diretriz para
Humanização e novo grupo é formado

A Diretriz de Humanização, feita este ano 
pelo Serviço de Gestão da Qualidade da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), já está sendo aplicada no Hospital 
Escola da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel). O objetivo do documento foi re-
comendar o rol mínimo de atividades em 
humanização da atenção hospitalar a serem 
implementadas, monitoradas e avaliadas na 
rede, a fim de possibilitar um trabalho coeso 
em rede. O foco é harmonizar as práticas de 
uma mesma rede para potencializar resulta-
dos, o que já foi feito com a Vigilância em 
Saúde e Segurança do Paciente.

O material foi produzido devido à neces-
sidade de se criar um documento formal às 
experiências dos diversos hospitais da rede, 
a fim de harmonizar conceitos, definir priori-
dades e elevar as instituições a uma condição 
mínima de adequação aos principais requi-
sitos da Política Nacional de Humanização 
(PNH), promovendo ciclos virtuosos de me-
lhoria contínua para a humanização da assis-
tência prestada aos usuários.

A PNH da Atenção e Gestão no Sistema 
Único de Saúde (HumanizaSUS) busca a va-
lorização dos diferentes sujeitos envolvidos 
no processo de produção de saúde: usuários, 
trabalhadores e gestores. Humanizar é ofer-
tar atendimento de qualidade, articulando os 
avanços tecnológicos com acolhimento, me-
lhoria dos ambientes de cuidado e das condi-
ções de trabalho dos profissionais.

Criada em 2003, essa política tem por ob-
jetivo qualificar práticas de gestão e de aten-
ção em saúde. Na perspectiva da humaniza-
ção, isso corresponde à produção de novas 
atitudes por parte dos trabalhadores, gesto-
res e usuários, de novas éticas no campo de 
trabalho - incluindo o campo da gestão e das 
práticas de saúde - superando problemas e 
desafios do cotidiano do trabalho.

São descritas ações e dispositivos sobre 
temas como: grupo de trabalho, visita aberta 
e direito a acompanhante, sistemas de escu-

ta qualificada, desospitalização, acolhimento 
em função de vulnerabilidade/risco, carta de 
direitos dos usuários do SUS, ambiência, va-
lorização dos trabalhadores e brinquedoteca.

No HE UFPel a diretriz já está sendo im-
plantada, sendo que o grupo acompanhou e 
auxiliou na produção do documento e o pri-
meiro passo foi a reestruturação da equipe, 
conforme as orientações vindas da sede.

Para a nova coordenadora do Grupo de 
Trabalho de Humanização, Morgana Drews 
da Silva, assistente social lotada no SOST, é 
um desafio grande assumir um grupo que 
tem uma história tão importante e relevante 
dentro do hospital. “Essa nova composição 
do grupo de humanização tem integrantes 
que já faziam parte da composição passada e 
integrantes novos, o que consideramos muito 
positivo”, destacou.

“A nova diretriz vem para subsidiar e am-
parar ainda mais as ações propostas e promo-
vidas por este grupo. Nosso objetivo neste 
ano é valorizar e fortalecer todas as ações e 
iniciativas de humanização que foram feitas 
até então, e também refletir de que forma 
podemos fomentar e potencializar a humani-
zação dentro da nossa instituição. Para isso, 
contamos com a parceria de todos os traba-
lhadores do nosso Hospital, pois acreditamos 
que a humanização não se resume a ações 
pontuais promovidas pelo grupo. Humaniza-
ção é muito mais que isso, ela se materializa 
no dia-a-dia, em tudo que envolve a dinâmica 
institucional”, acrescentou ela.

De acordo com a Chefe da Divisão da Ges-
tão do Cuidado, Patrícia Tuerlinckx Noguez, 
a reformulação do Grupo de Trabalho da 
Humanização (GTH) do HE se deve ao fato 
de atendermos às novas diretrizes da Huma-
nização proposta pela EBSERH. “O grupo foi 
incorporado ao Modelo de Gestão da Clínica 
junto a outros instrumentos importantes para 
a qualificação da assistência e da gestão, o 
que ressalta a importância deste grupo frente 
a diversas ações”, finalizou.

Nesta segunda-feira (25) a supe-
rintendente HE, Vera Maria Freitas da 
Silveira, participou de reunião na As-
sociação dos Municípios da Zona Sul 
(Azonasul) para apresentar a situação 
das obras do novo hospital aos prefei-
tos, vice-prefeitos, secretários e lide-
ranças presentes na ocasião.

Vera entregou um relatório conten-
do um histórico e perfil de atuação do 
hospital, bem como detalhes sobre os 
recursos necessários para finalizar as 
obras e o impacto dessa construção na 
assistência à saúde para a comunidade 
da região sul do estado. O documen-
to será levado para Brasília em julho, 
quando uma comitiva irá visitar depu-
tados, senadores, ministros e o presi-
dente da Ebserh. 

O presidente da Azonasul, Rudinei 
Harter, e diversos prefeitos presentes 
confirmaram participação na viagem e 
na busca pela verba que é necessária à 
conclusão do novo hospital.

Superintendente apresenta 
relatório do novo hospital
aos prefeitos da zona sul

Nesta terça-feira (26) aconteceu a 
eleição para a Comissão de Ética Mé-
dica e Direção Clínica do HE. Os seis 
candidatos que concorreram irão fazer 
parte da Comissão de Ética Médica, 
sendo três titulares e os outros três, su-
plentes. Na primeira reunião do grupo, 
ainda sem data definida, serão eleitos o 
presidente e o secretário da comissão. 
Os membros titulares foram Roberto 
Reinecken Von Laer, Maria Elizabeth 
De Oliveira Urtiaga e Cristiane Becker 
Neutzling e os suplentes, Vanessa Vian-
na Duarte Sorondo, Maria Augusta Brit-
to Lang e Alexandre de Abreu Gastaud. 
E os membros eleitos para Direção Clí-
nica foram Eduardo de Freitas Gomes 
como diretor e Filipe Lisboa De Carli 
como vice-diretor.

Eleições da Comissão de Ética 
Médica e da Direção Clínica
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Foto
Notícia

  O Projeto Vira Tampa Solidária está arrecadando tampas plásticas para ajudar animais em situação de 
vulnerabilidade social. Entre os diversos pontos de coleta, uma urna está localizada junto à Portaria 
da rampa.

A equipe do Banco de Olhos (BO) 
do HE participou do Curso de Forma-
ção de Coordenadores Intra-hospitalar 
de Transplantes, em Caxias do Sul, em 
maio. Estiveram no evento a enfermeira 
Valdineia Wrege, a técnica em enfer-
magem Renata Souza e os auxiliares de 
Enfermagem Thais Voigt da Silva e Vitor 
Hugo Santos.

O curso teve como objetivo abordar 
os aspectos do processo de doação-
-transplantes mais relevantes para as 
equipes multiprofissionais, com fins 
de notificação, manutenção e captação 
de órgãos e tecidos. Entre os assuntos 
abordados, estiveram as Boas Práticas 
do Processo de Doação e a importân-
cia do trabalho ativo na detecção de 
potenciais doadores, os critérios ava-
liados, o acolhimento, a abordagem e 
entrevista com familiares. Também foi 
apresentada a atualização de docu-
mentação e legislação vigente. Durante 
a abertura e informes, o BO do HE foi 
elogiado pela médica Coordenadora 
do BO do Hospital Pompéia, no que 
diz respeito à qualidade do trabalho 
realizado, e recebendo destaque pelo 
número de captações.

Nos meses de julho e agosto acon-
tecerão, encontros do projeto “Conver-
sando sobre a carreira dos servidores 
TAE´s”, promovido pelo Núcleo de Ca-
pacitação da UFPel. As reuniões terão 
carga-horária de 4 horas e será em for-
mato de Roda de Conversa.

De acordo com a Chefe de Ações em 
Educação da UFPel, Rosalina Vieira dos 
Anjos, o objetivo é disseminar a carrei-
ra aos servidores técnico-administrati-
vos em educação no âmbito da UFPel. 
“Pretende-se buscar um método de 
reflexão coletiva, no qual os servidores 
possam dialogar e, sobretudo, escutar 
aos outros e a si mesmos”, acrescentou.

Serão abordados tópicos da carreira 
dos servidores Técnico-Administrativos 
em Educação, entre eles: incentivos à 
qualificação, progressão por capaci-
tação, progressão por mérito, estágio 
probatório, licença para capacitação, 
afastamento para pós-graduação e ho-
rário especial para servidor estudante. 
O curso contará com 25 vagas.

Os encontros no HE serão nos dias:  
13 de julho (turma 1), das 13h30 às 
16h30 e 10 de agosto (turma 2), das 9h 
às 12h, na Sala de Ensino do Prédio Ad-
ministrativo do HE.  

As inscrições podem ser feitas no 
Serviço de Desenvolvimento de Pesso-
as, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. 
Os prazos para as inscrições serão: tur-
ma 1, até 9 de julho e turma 2 até 3 de 
agosto. No momento da inscrição, serão 
solicitados dados pessoas como nome 
completo, CPF, e-mail e telefone.

Equipe do Banco de Olhos 
participa de curso em Caxias

Roda de Conversa TAE´s


