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HE recebe Menção Honrosa pela
qualidade na segurança do paciente

O Hospital Escola da Universidade Fe-
deral de Pelotas (HE UFPel), foi um dos 
agraciados com Menção Honrosa da Em-
presa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), estatal à qual é filiado. A honraria 
foi dada a 17 hospitais da rede que atin-
giram a meta de 95% de implantação do 
Programa Ebserh de Segurança do Pacien-
te.

O Programa Ebserh de Segurança do Pa-
ciente segue as diretrizes do Programa Na-
cional de Segurança do Paciente (PNSP), 
criado em primeiro de abril de 2013 pelo 
Ministério da Saúde com o objetivo de 
contribuir para a qualificação do cuidado 
em saúde em todos os estabelecimentos, 
privados ou públicos, da área no país.

Dentre as ações do programa está a 
implantação dos protocolos básicos de 
segurança do paciente: identificação cor-
reta do paciente, melhorar a comunicação 
entre os profissionais de saúde, higieni-
zação das mãos, prevenção de lesões de 
pele, prevenção de quedas, uso seguro de 
medicamentos e prevenção de eventos 
adversos em cirurgias. Os resultados são 
acompanhados por um painel de indica-
dores que é informado através do aplica-
tivo de notificação de eventos adversos 
on-line de Vigilância Hospitalar (Vigihosp) 
mensalmente e que compara os resulta-
dos entre os hospitais da Rede Ebserh e 
facilitando a troca de informações sobre o 
tema.

De acordo com o Chefe da Unidade 
de Gestão de Riscos Assistenciais do HE, 
Francisco Ferrari, a escolha de uma insti-

tuição ou de uma pessoa se dá pelo re-
conhecimento, pela capacidade e pelo 
comprometimento. “Neste momento nos 
destacamos a partir de muita motivação 
e trabalho no cumprimento das metas 
do programa EBSERH. Isso é resultado do 
conjunto de todos os trabalhadores do HE, 
através do empenho na busca de cada vez 
agregar mais valor e significado ao traba-
lho. Estar entre os melhores hospitais da 
rede nos motiva para avançarmos cada 
vez mais”, destacou.

O Setor de Vigilância em Saúde e Se-
gurança do Paciente (SVSSP) é responsá-
vel pela alimentação dos indicadores de 
segurança do paciente da filial Pelotas 
no Painel de Indicadores da Rede Ebserh. 
Além disso, atende também a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA), aos 
questionários avaliativos, às consultas res-
tritas e aos monitoramentos. Além disso, o 
setor realiza a elaboração, implantação e 
monitoramento do Programa HE de Segu-
rança do Paciente, participa nos processos 
de seleção e aquisição de medicamentos 
e materiais médico-hospitalares e faz o 
gerenciamento Vigihosp, através de capa-
citações, recebimento, investigação, análi-
se e monitoramento dessas notificações.

O setor também desenvolve capacita-
ções e sensibilização para o uso do aplica-
tivo, realiza a Implantação dos Protocolos 
de Segurança dos Pacientes e demais pro-
tocolos relacionados, atua na busca ativa 
de dados, monitoramento de eventos/in-
cidentes adversos e mantém atualizado os 
índices de segurança.

Capelania Hospitalar 
completa dez anos

Criada em maio de 2008, a Cape-
lania Hospitalar da Comunidade Lute-
rana de Pelotas celebra seus dez anos 
de fundação e de trabalho voluntário 
junto aos pacientes, acompanhantes 
e colaboradores de diversos hospitais 
da cidade. São realizadas visitas diá-
rias aos enfermos de todos os hospi-
tais de Pelotas, incluindo o HE e tam-
bém seus pacientes do Programa de 
Internação Domiciliar Interdisciplinas 
(PIDI) e do Melhor em Casa, ambos 
com internações domiciliares.

De acordo com o capelão, pastor 
Cláudio Santos, com o tempo a cape-
lania foi se voluntariando em outros 
campos de atividade. “Nosso trabalho 
não é um trabalho de ação social, mas 
tendo em vista o contato com pacien-
tes, familiares e suas necessidades, 
intermedia a ajuda dos Grupos de 
Ação Social das Comunidades Lute-
ranas. Levamos ranchos às famílias, 
doação de fraldas e itens de higiene 
aos pacientes e até já criamos uma 
força-tarefa para construir uma casa 
para uma família cujo provedor ficou 
tetraplégico após um acidente”, co-
mentou ele.

Em 2013 foi criado o Grupo de 
Voluntários da Capelania Hospitalar, 
formado por membros das comunida-
des luteranas de Pelotas e região, que 
se reúnem para programar atividades 
especiais em datas comemorativas 
como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos 
Pais, Natal, dentre outros. “O grupo 
busca levar esperança através da mú-
sica, da presença e da distribuição de 
literatura, doações e presentes aos 
pacientes, acompanhantes e colabo-
radores dos hospitais visitados”, ex-
plica o pastor.

Em 2014 foi criada a Comissão da 
Capelania, que dá suporte ao capelão 
e auxilia em projetos e questões ad-
ministrativas. Atualmente, está empe-
nhada na organização de um grupo de 
doadores de sangue.



O HE participou da Capacitação 
em Gerenciamento do Módulo Tra-
tamento do Sistema de Informação 
do Câncer (Siscan), promovido pela 
Secretaria Estadual de Saúde, no 
dia 15 em Porto Alegre.  Também 
participaram do encontro os repre-
sentantes de instituições de saúde 
da capital que são referência em 
oncologia como: Hospital Concei-
ção, Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre, Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre, Hospital Fêmina 
e Hospital São Lucas da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Gran-
de do Sul (PUCRS).  

A assistente administrativa do 
Setor de Regulação e Avaliação 
em Saúde do HE, Daniela Zibetti, 
foi uma das instrutoras da capaci-
tação e apresentou a metodologia 
de pesquisa e registro de dados 
oncológicos no Siscan, desenvol-
vida pelo HE. Na oportunidade, ela 
relatou como realiza a pesquisa, 
organiza e digita os dados. “Nosso 
objetivo foi compartilhar dicas de 
como fazer os registros, baseados 
em informações do Ministério da 
Saúde e em material disponível na 
internet”, destacou. 

Segundo ela, esse módulo 
serve como ferramenta para o 
cumprimento da Lei Federal nº 
12.732/2012, que estabelece o 
prazo de 60 dias para o início do 
tratamento de todos os casos de 
neoplasia maligna na rede SUS, 
após a confirmação do diagnóstico 
definitivo.

No final do evento, os partici-
pantes apontaram sugestões para 
aperfeiçoar a qualidade das infor-
mações inseridas no Siscan. En-
tre elas, a criação de um manual 
oficial para o Módulo Tratamento 
e a disponibilização online de re-
latórios: por hospitais e neoplasias 
malignas e por média de dias entre 
o diagnóstico e o primeiro trata-
mento oncológico. Essas e outras 
sugestões serão encaminhadas ao 
Ministério da Saúde.

Colaboradora participa de
capacitação em Porto Alegre
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Foto
Notícia

  Ao longo desta segunda-feira (28) o serviço de Oncologia do HE promoveu diversas atividades alusi-
vas ao Dia das Mães. Além das equipes de assistência, participaram do evento a Associação de Apoio 
a Pessoas com Câncer (AAPECAN), Casa Vida e Instituto Buquê do Amor.


