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Segurança do Paciente é
foco de encontro 

Na última sexta-feira (27), ocorreu o 1º 
Encontro sobre Segurança do Paciente do 
Hospital Escola da Universidade Fede-
ral de Pelotas (HE UFPel) no auditório da 
Faculdade de Medicina. O evento foi pro-
movido pelo Setor de Vigilância em Saú-
de e Segurança do Paciente do HE e foi 
voltado a todos os profissionais e alunos 
da área da saúde de Pelotas e região. A 
inscrição foi mediante um item de higie-
ne pessoal, doado aos pacientes carentes 
do hospital.

Logo após o credenciamento, a supe-
rintendente do HE, Vera Silveira, abriu 
o evento, dando as boas-vindas a todos 
e destacando a segurança do pacien-
te como tema estratégico para a gestão 
hospitalar sob as perspectivas clínicas, 
humanísticas e econômicas: quando em-
pregamos boas práticas para a segurança, 
aumentamos a efetividade, com menores 
efeitos adversos e melhor alocação de 
recursos financeiros, já que os danos aos 
pacientes têm alto custo. “Estima-se que 
15% das despesas das atividades hospi-
talares possam ser atribuídas às falhas de 
segurança nessas instituições de saúde, o 
que poderia ser evitado”, salientou a su-
perintendente.

Depois ocorreu a palestra com a enfer-
meira da Secretaria Municipal de Saúde 
de Pelotas (SMS), Luciene Primo, sobre a 
avaliação da contratualização dos presta-
dores do SUS - Indicadores de Qualidade 
e Segurança. 

E no final da manhã, a médica epide-
miologista do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre, Helena Barreto dos Santos, 

abordou a Cultura de Segurança Dentro 
do Ambiente Hospitalar. “Para mudar uma 
cultura é necessário começar pelas lide-
ranças, promover um ambiente com segu-
rança psicológica, desenvolver um traba-
lho em equipe e promover o aprendizado 
através dos erros”, destacou.

No turno da tarde, a enfermeira da 
Comissão de Controle das Infecções Re-
lacionadas à Assistência à Saúde (CCIH) 
do HE, Daniela Schaun, deu continuida-
de às palestras com o tema Higienização 
das Mãos. “É fundamental que criemos o 
hábito de lavar as mãos antes e depois 
do contato com o paciente ou áreas pró-
ximas a ele e também antes e depois da 
realização de procedimentos e exposição 
a fluídos corporais. Sem esquecermos do 
uso frequente do álcool gel”, ressaltou.

Em seguida, as enfermeiras e represen-
tantes do Grupo de Pele do HE e do Grupo 
de Estudo e Pesquisa em Prevenção e Tra-
tamento de Lesões Cutâneas (GPPTELC), 
Maria Angélica Padilha e Fernanda Tristão, 
apresentaram o trabalho dos grupos e fa-
laram sobre Caminhos Percorridos para 
Prevenção de Lesões por Pressão. 

Para finalizar, a farmacêutica Chefe do 
Setor de Farmácia Hospitalar, Kátia Bacelo 
palestrou sobre Medicação sem Dano e o 
Desafio Global. Dentre os tópicos abor-
dados estavam o Desafio Global “Uso 
Seguro de Medicamentos”, casos reais 
de erros médicos e com medicamentos, 
dicas de práticas seguras, medicamentos 
potencialmente perigosos de uso hospi-
talar e ambulatorial e boas práticas de 
medicação.

Cuidados com Pacientes 
Estomizados é tema
de palestra no HE

No dia 19 de abril o Grupo de 
Estudo em Prevenção e Tratamento 
de Lesões Cutâneas (GEPPTELC) da 
UFPel recebeu a Enfermeira Esto-
materapeuta Danuza Souza. O even-
to aconteceu no auditório do HE. A 
palestrante é especialista integran-
te do Grupo de Pele do HE e falou 
sobre “Cuidados com o Paciente Es-
tomizado”. 

De acordo com a palestrante, o 
objetivo foi orientar os profissionais 
e estudantes sobre a avaliação das 
estomias: intestinais e urinárias, das 
características do indivíduo e dos 
aspectos emocionais bem como o 
conhecimento sobre os tipos de 
dispositivos coletores. Além disso, a 
enfermeira abordou os adjuvantes, 
que são os produtos que auxiliam 
na proteção e/ou tratamento da 
pele periestomal e na adaptação da 
bolsa coletora, bem como todos os 
cuidados indispensáveis para reabi-
litação do estomizado e melhora da 
sua qualidade de vida. 

Segundo Danuza, atualmente to-
dos os pacientes estomizados têm 
direito ao atendimento pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS), garantido 
pela Portaria SAS/MS n° 400/2009. 
E para os estomizados que possuem 
plano de saúde, existe a Resolução 
Normativa RN n°325: regulamenta 
a lei 2.738/2012 que torna obriga-
tório o fornecimento de bolsas de 
colostomia, ileostomia e urostomia 
e protetores de pele pelos Planos 
de Saúde. “É importante que o es-
tomizado seja adaptado com um 
dispositivo coletor que lhe garanta 
conforto, segurança, praticidade e 
proteção. E que ele seja incentivado 
a realizar o auto-cuidado e orienta-
do sobre os seus direitos”, finalizou 
a enfermeira.



No mês em que se celebra o traba-
lhador, o Corredor Arte do HE recebe 
a exposição “Trabalhadores pela Vida” 
da fotógrafa Mariana Almeida Lucas. 
A artista, que também é empregada 
da Ebserh lotada no Hospital Univer-
sitário da Universidade Federal do 
Rio Grande (HU FURG) em Rio Grande, 
produziu as fotografias dos colabora-
dores do HE durante o mês de abril. 
São 13 painéis, com diversas imagens 
dos trabalhadores dos mais diversos 
setores realizando suas atividades do 
cotidiano.

Mariana Almeida Lucas é artista 
visual formada pela FURG, também 
cursou design gráfico e psicopedago-
gia, é escritora, ilustradora e fotógrafa. 
É apaixonada por artes, pois acredita 
que ela seja um elemento influente, 
que toca na alma das pessoas e gera 
sentimentos, por isso provoca refle-
xões. Desenvolveu diversos projetos 
culturais e sociais, toca instrumentos 
musicais, compõe e já publicou dois 
livros. “Utilizo minhas artes como ma-
terial transformador, para causas nas 
quais acredito e luto e para provocar 
bons sentimentos nas pessoas”, co-
menta ela.

“Para mim a arte é a forma mais bela 
e mais eficaz de transformar o mundo 
e deveria ser melhor utilizada pela so-
ciedade e seus artistas”, destacou.

No dia 27 de maio a partir das 9h 
no Laboratório Antonello (Av. Ferreira 
Viana, 380), ocorrerá a 3ª Confraria 
da Gestante. O encontro visa propor-
cionar um espaço para um bate papo 
descontraído entre profissionais, 
gestantes e familiares, com o obje-
tivo de levar informação sobre tudo 
que envolve um momento tão espe-
cial, que é a gestação. Serão abor-
dados temas como: pré-natal, parto, 
puerpério, amamentação, exames 
clínicos e laboratoriais e vacinas. As 
inscrições podem ser feitas através 
do site www.doity.com.br/confraria-
-da-gestante, no valor de R$20 e 1 
pacote de fraldas, que será doado 
para o HE.

Exposição do Corredor Arte 
retrata cotidiano dos
trabalhadores do HE

3ª Confraria da Gestante 
doará fraldas ao HE
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Nesta sexta-feira (04) entrou no ar o novo site do Hospital Escola. O endereço permanece www.
heufpel.com.br. O portal está com um layout mais moderno e com informações atualizadas.


