
11/02 a 25/02/2019

VEÍCULO INTERNO DE COMUNICAÇÃO - HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH

Programa de Residência do HE realiza 
cirurgia inédita no hospital

O Serviço de Cirurgia Bucomaxilofa-
cial do Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel), através do 
Programa de Residência Profissional em 
Odontologia – Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial, realizou pela primei-
ra vez uma cirurgia com Planejamento 
Cirúrgico Totalmente Virtual. O procedi-
mento realizado foi uma cirurgia ortog-
nática e visou a correção de deformi-
dade facial devido ao não crescimento 
mandibular.

Segundo o professor e preceptor do 
programa de residência, Dr. Otacílio 
Chagas Júnior, a equipe de Cirurgia Bu-
comaxilofacial vem executando, desde 
2009, casos de alta complexidade com 
o auxílio de protótipos confeccionados 
em impressoras tridimensionais, gera-
dos a partir da tomografia computado-
rizada, a qual era enviada via internet. 
Esses biomodelos eram disponibiliza-
dos pelo Centro de Tecnologia da Infor-
mação (CTI) Renato Archer, uma unidade 
de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
Porém, em 2016 o programa, que era fi-
nanciado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) foi interrompido. “Em 2017, ad-
quirimos um software de planejamento 
virtual e passamos a fazer os planeja-
mentos virtuais apenas como ferramen-
ta educacional, mas acabávamos pla-
nejando e executando as cirurgias de 

forma convencional”, comentou.
O planejamento contou com o apoio 

de ex-alunos da graduação de Odonto-
logia da UFPel através do escaneamen-
to das arcadas dentárias, impressão do 
biomodelo, impressão da guia cirúrgica 
e confecção da guia final, feito volun-
tariamente, em reconhecimento à uni-
versidade. A parceria irá proporcionar 
tratamentos planejados 100% de forma 
virtual.

“Foi uma evolução histórica. Esse foi 
o primeiro caso em que essa cirurgia foi 
realizada em conjunto com a residência 
do HE”, afirmou. A paciente atendida foi 
encaminhada através do ambulatório de 
odontologia da UFPel, levando em con-
sideração a correção das suas funções 
mastigatória, respiratória e fonatória, 
além da preservação da saúde articular. 

O procedimento
De acordo com Otacílio, o objetivo da 

cirurgia ortognática é a correção das de-
formidades dentofaciais. “É uma cirurgia 
funcional dos maxilares para correção 
das deformidades dentofaciais recu-
perando a função do sistema bucoma-
xilofacial e com repercussão estética. 
A partir desse caso, operado há duas 
semanas, nos nivelamos aos serviços 
internacionais de cirurgia crânio/buco-
maxilofacial de excelência dos países 
desenvolvidos na resolução de casos 
complexos”, finalizou.

HE passa a fornecer
refeições para residentes 

e doutorandos

Desde a última sexta-feira (15), 
doutorandos em regime de plantão 
de 12h e residentes do HE, passaram 
a receber três refeições por dia. Com o 
término do contrato de fornecimento 
de alimentação entre o HE e a Santa 
Casa, no início de fevereiro, o serviço 
passou a ser realizado pelo restauran-
te Bandejão, empresa que venceu o 
processo licitatório. O abastecimen-
to das refeições é realizado também 
aos pacientes que estão internados 
e seus acompanhantes, servidos no 
leito.  

O café da manhã e o jantar são ofe-
recidos aos residentes e doutorandos, 
diariamente, no refeitório do hospital, 
das 8h30min às 10h e das 20h às 
22h, respectivamente. De segunda-
-feira a sábado, os almoços podem 
ser feitos no próprio restaurante, das 
11h às 14h30min, localizado na rua 
Prof. Dr. Araújo, nº 684, a uma quadra 
do HE. E aos domingos, o almoço é 
servido no refeitório.

“Neste momento de transição, al-
gumas mudanças serão necessárias. 
Nos colocamos à disposição para au-
xiliar no que for necessário, através 
da Gerência de Ensino e Pesquisa e 
do Serviço de Nutrição Hospitalar”, 
comentou a Gerente de Ensino e 
Pesquisa, Beatriz Vogt. Conforme a 
Norma Regulamentadora Nº32 (NR 
32) do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), é vedado o consumo de 
alimentos e bebidas nos postos de 
trabalho, bem como nos QGs. Dessa 
forma, todos os colaboradores que 
atuam no HE deverão utilizar o refei-
tório para realizarem suas refeições, 
localizados próximo a internação.
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Na manhã desta quinta-feira (21), a superintendente do HE, Samanta Madruga, esteve na 
Câmara de Vereadores de Pelotas para receber uma Moção de Apoio às obras de construção do 
prédio próprio da instituição.
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HE recebe novos
equipamentos para

infraestrutura

Desde o dia 13, o HE passou a 
contar com o trabalho da equipe da 
SulClean, empresa terceirizada que 
presta serviços nas áreas de infra-
estrutura e higienização. Conforme 
contrato, a empresa fornece aos 
colaboradores que atuam no HE as 
ferramentas, equipamentos, unifor-
mes e Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) para a execução 
dos serviços.

Dentre os novos equipamentos 
em uso nas dependências do hos-
pital estão: chaves diversas, trenas 
à laser, serrotes, furadeiras, lan-
ternas, parafusadeiras, lava-jato, 
escadas, máquina de solda, serra 
circular, conjunto para higienização 
de splits in loco.

De acordo com o chefe do setor 
de infraestrutura física, Eduardo 
Albuquerque, os novos equipa-
mentos fornecidos pela empresa 
terceirizada serão utilizados para 
atender as demandas do setor, 
especificamente em manutenção 
e adequação. “Isso significa mais 
agilidade e qualidade no atendi-
mento da equipe de infraestrutura 
e melhores condições de trabalho 
e segurança aos colaboradores”, 
destacou.

Segundo o gerente administrati-
vo, Mateus Santin, o serviço das ter-
ceirizadas certamente irá qualificar 
a prestação de serviços do HE, pois 
são empresas focadas em áreas 
especifícas (alimentação, higieni-
zação, portaria, transporte e apoio 
administrativo). Para cada área 
existe um responsável da empresa 
dedicado integralmente ao contra-
to, o que permitirá um acompanha-
mento qualificado da prestação do 
serviço. “O Hospital Escola entrou 
em uma nova fase, nosso time ago-
ra conta com diversas empresas. As 
terceirizadas que estão prestando 
serviço no HE são frutos de muito 
trabalho e comprometimento de 
diversas pessoas”, acrescentou.

A superintendente do HE, Sa-
manta Madruga, ressalta o fato da 
prestação de serviço da empre-
sa contar com o fornecimento de 
materiais  e equipamentos, permi-
tindo atendimento de forma ágil 
e eficiente a apontamentos dos 
órgãos de fiscalização sanitária. “A 
mudança certamente trará impac-
to muito positivo na qualidade da 
assistência prestada pelo hospital”, 
finalizou.


