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Novembro Azul no HE teve mutirão de 
cirurgias e ações educativas

O Hospital Escola da Universidade Fe-
deral de Pelotas (HE UFPel) aderiu à cam-
panha Novembro Azul e promoveu ativi-
dades educativas e mutirão de cirurgias.

A equipe de Residência Multiprofissio-
nal em Atenção à Saúde Oncológica reali-
zou no dia 22 uma atividade de educação 
na empresa de transporte coletivo Santa 
Maria, com distribuição de material infor-
mativo e fitas azuis. No dia 24 aconteceu 
o mutirão de cirurgias urológicas. Foram 
atendidos nove pacientes antigos em lis-
ta de espera, com patologias de próstata.

Segundo a Chefe da Unidade de Cirur-
gia Geral, Cristiane Neutzling, a ação foi 
resultado de um esforço dos profissio-
nais envolvidos, de forma multidiscipli-
nar, e permitiu que houvesse agilidade na 
lista de espera, beneficiando os pacien-
tes mais antigos. “O objetivo foi otimizar 

o andamento das cirurgias. As cirurgias 
executadas seriam realizadas ao longo de 
30 dias e a ação fez com que diminuís-
se o tempo de espera desses pacientes”, 
acrescentou.

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do HE desenvolveu uma 
ação educativa no dia 26. Balões azuis 
enfeitaram a rampa de acesso aos funcio-
nários e foram distribuídas fitas azuis e 
material informativo aos colaboradores. 
O objetivo foi orientar e esclarecer sobre 
a importância do cuidado com a saúde 
dos homens.

E no dia, o serviço de Saúde Ocupa-
cional e Segurança do Trabalho (SOST) e 
a CIPA ofereceram a palestra intitulada 
“Saúde do homem”, com o médico uro-
logista Felipe Camacho. No encontro, 
ele ressaltou a importância do exame 
de toque como prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. “O exa-
me de sangue, PSA, nem sempre indica a 
presença de câncer. Em alguns casos, o 
paciente pode apresentar níveis normais 
e mesmo assim ter a doença”, salientou.

“Atualmente o câncer de próstata é 
curável e, por isso, deve ser diagnosticado 
cedo. Ele é o tipo de câncer mais comum 
entre os homens. E quando comparado 
com as mulheres, ele supera em números 
de incidência”, acrescentou. Felipe ainda 
apresentou os tipos de tratamentos e ou-
tras doenças comuns da próstata.

Capacitação
Adequação Postural

Superintendência

Os enfermeiros e técnicos em en-
fermagem de todas as unidades de 
internação (RUEs I, II e III, clínicas 
médica e cirúrgica, UTI Adulto) e fisio-
terapeutas do HE têm até o dia 6 de 
dezembro para realizar a Capacitação 
de Adequação Postural com o uso do 
Guincho. As aulas práticas acontecem 
no prédio administrativo da Marcílio 
Dias, conforme a programação divul-
gada nos canais de comunicação.

De acordo com a profissional de 
Educação Física, Lidiane Pozza, o Co-
mitê de Ergonomia da Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
elaborou a capacitação com o objetivo 
de minimizar os riscos ergonômicos e 
auxiliar na movimentação do paciente 
de forma mais segura para o colabora-
dor. A atividade foi desenvolvida com 
base na análise das queixas e descon-
fortos, relatadas pelos colaboradores 
e relacionando esses resultados com 
o absenteísmo na instituição. “O uso 
do guincho evita o esforço excessivo e 
a postura inadequada ao retirar o pa-
ciente do leito, possibilitando a mo-
vimentação deste de maneira menos 
lesiva para o colaborador”, finalizou.

Em dezembro, elas acontecerão nos 
dias 3, 4 e 6 às 10h30min e 16h30min. 
No dia 6, terá uma turma às 20h15min. 
Não é necessária inscrição prévia, 
apenas o comparecimento. As aulas 
têm as vagas limitadas em 15 alunos 
para as turmas diurnas e 20 para as 
turmas noturnas. Mais informações no 
Serviço de Desenvolvimento de Pes-
soas (SDP), telefone 3227-3776 ramal 
1012 ou *7006/*7007, ramal 1012 
(Adriana ou Cátia) ou na Unidade de 
Websaúde, ramal 234 (Lauren).

Nesta quarta-feira (5), às 17h, have-
rá a posse da nova superintendente 
do HE, Samanta Winck Madruga, que 
será realizada pelo Reitor da UFPel, 
Pedro Curi Hallal, na sala de reuniões 
da Direção. Na ocasião será feito o 
descerramento da foto da superin-
tendente anterior, Vera Silveira. São 
convidados para o evento as Chefias 
de Divisão, Gerentes e Chefias ligadas 
à superintendência.
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Nessa quinta-feira (29) foi o Dia Mundial da Humanização e para comemorar essa data o Grupo 
de Humanização do HE promoveu uma recepção diferente aos colaboradores. Os integrantes 
distribuíram abraços para recepcionar os colegas no hospital.
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Avaliação Ministério do 
Planejamento

A Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), no mês de 
novembro, a efetividade e o aperfei-
çoamento das suas práticas de go-
vernança, transparência, gestão de 
riscos e controles internos ao receber 
do Ministério do Planejamento (MP) 
o certificado nível 2 do Indicador de 
Governança (IG-SEST). A iniciativa, 
que está na sua 3º edição, realiza um 
acompanhamento contínuo da gover-
nança das empresas estatais federais 
de controle direto da União.

A Ebserh foi uma das três estatais 
apresentadas como destaque, por ter 
alcançado acréscimo superior a ‘2 
pontos’, em comparação com a avalia-
ção anterior, feita no primeiro semes-
tre deste ano. A estatal saltou de uma 
nota de 2,14 para uma de 6,87, repre-
sentando um crescimento de 221%.

Para ter este aumento, a Ebserh, 
sob coordenação da área de gestão 
estratégica, conta hoje com diversas 
ações estruturadas e com efetivo fun-
cionamento, tais como um  programa 
de integridade, política de divulgação 
de informações e de porta-vozes, car-
ta anual de governança corporativa, 
código de ética e conduta (com trei-
namento para os funcionários sobre 
ética), gestão de riscos e controles 
interno, com uma área destinada para 
este fim e política sobre o tema, in-
formações sobre remunerações dos 
dirigentes, auditoria com análises 
trimestrais, informações sobre orça-
mento e finanças, estatuto social e 
regulamento interno de licitações e 
contratos, dentre outros.

Na avaliação do estudo, os Níveis 
1 e 2 indicam boas práticas de gover-
nança nas estatais.

“Os dois primeiros ciclos tinham 
um viés de verificar a conformidade 
das empresas com a governança, ou 
seja, olhar se os indicadores estavam 
sendo implementados. Agora, no ter-
ceiro ciclo, estamos medindo a efeti-
vidade”, disse o Ministro do Planeja-
mento, Esteves Colnago.

Regularidade
 
A cada três meses, a Secretaria de 

Coordenação e Governança das Em-
presas Estatais (Sest/MP) mede as 
melhorias nas empresas estatais utili-
zando como instrumento de controle 
contínuo o Indicador de Governança 
– IG-Sest.  A metodologia aplicada é 
composta pelas seguintes dimen-
sões: gestão, controle e auditoria; 
transparência das informações e, por 
fim, conselhos, comitês e diretoria. 
Segundo a metodologia, a partir de 
resultados apresentados no período 
são aferidas notas de classificação e 
certificação da empresa.


