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VEÍCULO INTERNO DE COMUNICAÇÃO - HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH

Semana da Enfermagem do HE
será no mês de maio

Com o tema “Ciência e Humanização para 
Liderança, Empoderamento e Autonomia”, 
ocorre de 13 a 17 de maio a Semana da En-
fermagem do Hospital Escola da Universida-
de Federal de Pelotas (HE UFPel). O evento 
conta com o apoio da Faculdade de Enferma-
gem da UFPel e do Conselho Regional de En-
fermagem (Coren). As inscrições podem ser 
realizadas de 29 de abril a 3 de maio, no site 
novo.heufpel.com.br/semanaenfermagem, 
onde também consta a programação com-
pleta do evento. A entrada será mediante a 
doação de um item de higiene pessoal.

As palestras acontecerão no auditório do 
HE e serão disponibilizadas 80 vagas. As pa-
lestras também serão transmitidas por web-
conferência para todos os hospitais da Rede 
Ebserh. No HE, também elas serão transmi-
tidas simultaneamente nas salas de ensino, 
para aqueles que não conseguirem vagas 
para a palestra presencial. Para assistir, não 
é necessário realizar inscrição, apenas assi-
nar lista de presença. Nos demais hospitais 
da rede, os interessados devem entrar em 
contato com a sua respectiva Unidade de 
Websaúde. Segundo a chefe da Unidade de 
WebSaúde do HE, Lauren Ferreira, a trans-
missão irá acontecer de forma inédita e vai 
oportunizar aos colaboradores da Ebserh de 
todo o país participarem do evento. “Com 
essa ferramenta, iremos alcançar um maior 
número de profissionais, replicando o conte-
údo em tempo real”, acrescentou.

A abertura oficial do evento será na ma-
nhã do dia 13 de maio, logo após o creden-
ciamento marcado para as 10h, seguido da 
palestra da enfermeira do Hospital das Clí-
nicas de Porto Alegre, Cássia Teixeira dos 
Santos, que irá apresentar o tema “Processo 
de enfermagem: onde estamos e para onde 
vamos?”. No turno da tarde, Cássia também 
irá abordar o Processo de enfermagem no 
AGHuse como referência nacional. Em segui-

da, a enfermeira fiscal do COREN, Bethânia 
Mano Ferreira de Mello, irá falar sobre Le-
gislação em Enfermagem. E à noite, às 21h, 
a chefe do Laboratório de Análises Clínicas 
e Patológicas do HE, Andréa Bittencourt, irá 
palestrar sobre “Fase pré-analítica das cole-
tas de sangue”.

O evento contará com a presença de diver-
sos profissionais do Hospital Escola, do Con-
selho Regional de Enfermagem do Rio Gran-
de do Sul, do Hospital Conceição de Porto 
Alegre e Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
Entre os temas abordados estarão Processos 
de Enfermagem, Cuidados Paliativos, Ética, 
Segurança no Trabalho e Relacionamentos 
Interpessoais.

Com o objetivo de oportunizar aos cola-
boradores a participação no evento, algumas 
palestras serão oferecidas em turnos dife-
rentes. Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
será no dia 14 de maio às 20h30min, dia 15 
de maio às 10h15min e no dia 17 de maio 
às 15h, com o engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Felipe Camerini, a presidente da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), Clarice Becker e a chefe da Divisão de 
Gestão de Pessoas, Jaqueline Ávila. E a pales-
tra “Aspiração de VAS e VAI: atuação do en-
fermeiro e do fisioterapeuta” será apresenta-
da pela fisioterapeuta Camila Benigno e pelo 
enfermeiro Marcos Erasmo da Silva, dia 14 às 
21h30min, dia 15 às 14h e dia 17 às 21h.

A Semana irá contar com apresentações 
musicais dos alunos do curso de Música da 
UFPel, todos os dias às 14h. E na abertura da 
manhã do dia 13 haverá apresentação musi-
cal da dupla Thiago e Mateus.

Os certificados dos participantes – pre-
sencial e virtual – serão disponibilizados 
mediante conferência das assinaturas nas 
listas de presença, até 60 dias após o evento 
e deverão ser solicitados através do e-mail 
capacitacao@ebserh.gov.br.

 

Hospital Escola recebe 
consultoria da Unesco

De 16 a 18 de abril, o HE rece-
beu a segunda visita da consultora 
da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), Seméia Corral, 
contratada pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH) 
para auxiliar os hospitais na iden-
tificação da linha de cuidado e no 
planejamento para implantação da 
linha. 

Nesta visita foram apresenta-
das as ações desenvolvidas pelo 
hospital, em reuniões com equi-
pe multidisciplinar para escolha 
e monitoramento de indicadores, 
apresentação do Protocolo Assis-
tencial: Diabetes Mellitus Gesta-
cional, elaborado pelas médicas 
Letícia Schwerz Weinert, Esther 
Gonçalves de Souza Silva Ballester 
e pela nutricionista Simone Muniz 
Pacheco.

 Na primeira visita, ocorrida em 
novembro de 2018, junto ao es-
critório de processos da EBSERH 
sede, em reuniões da consultora 
com chefias do hospital e com re-
presentante do gestor municipal, 
identificou-se como uma neces-
sidade a implantação da Linha de 
Cuidado em Diabetes Gestacional. 
A partir de então, foi pactuada uma 
agenda de melhorias.

De acordo com a chefe da Divi-
são da Gestão do Cuidado, Patrícia 
Noguez, estão previstas ainda ou-
tras duas visitas da consultora, até 
a implantação da linha de cuidado.  



Foto
Notícia

O Grupo de Humanização do Hospital Escola recebeu, na última quinta-feira (25), doação de 
cerca de 130 pacotes de fraldas infantis e geriátricas, além de kits para os bebês recém-nasci-
dos. A doação veio do grupo de voluntários da Comunidade Luterana de Pelotas.
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“Encontro com a GEP” 
reúne residentes

e preceptores

A Gerência de Ensino e Pesqui-
sa (GEP) do HE iniciou um projeto 
que visa aproximação dos residen-
tes aos processos de ensino do 
HE. Os encontros serão mensais e 
irão abordar diferentes temas de 
interesse dos residentes. Na últi-
ma quarta-feira (25), a atividade 
foi no auditório do HE, das 12h às 
13h, e abordou “Saúde Mental do 
Residente” com a participação do 
psiquiatra do HE, Pedro Abuchaim. 

De acordo com a Gerente de 
Ensino e Pesquisa, Beatriz Farias 
Vogt, a ação visa abrir um espaço 
para que alunos tragam suas opi-
niões e suas rotinas sobre as mais 
variadas vivências neste período 
de formação. “É importante que 
haja maior integração entre os di-
ferentes programas de residência, 
de áreas e especialidades distin-
tas”, acrescentou. 

A conversa foi sobre o estresse 
ao qual são submetidos os alunos 
durante o período de residência 
em saúde e foram enumeradas 
algumas medidas importantes de 
cuidado. Pedro Abuchaim desta-
cou a necessidade de um equilí-
brio entre autonomia, investimen-
to (pessoal) e gratificação.

 “Desenvolvemos a atividade 
pensando na prevenção e no cui-
dado com a saúde dos nossos alu-
nos”, salientou a chefe do Setor de 
Ensino do HE, Maria Augusta Lang. 
Segundo ela, sair um pouco da ro-
tina diária de trabalho é uma das 
intenções do projeto.

Conselho de Planejamento da UFPel se reúne para 
tratar de orçamento participativo

O Comitê Articulador do Conselho de Pla-
nejamento (Coplan) da UFPel fez sua primei-
ra reunião na tarde desta quinta-feira (25), 
na Secretaria dos Conselhos Superiores, no 
Anglo. O momento histórico teve a presença, 
além dos conselheiros e dos seus suplentes, 
do reitor Pedro Curi Hallal, do vice-reitor 
Luís Amaral e do pró-reitor de Planejamento 
e Desenvolvimento, Otávio Peres.

O Comitê foi eleito em pleito realizado na 
semana passada e que teve ampla participa-
ção da comunidade. Na agenda do primeiro 
encontro, a dinâmica de funcionamento do 
órgão e uma primeira pauta enviada pela 
Gestão Central da Universidade, um Orça-
mento Participativo para 2020.

Em sua fala no começo da reunião, o rei-
tor sublinhou a importância do momento, 
lembrando que o Coplan foi um dos pon-
tos mais importantes durante a campanha 
eleitoral para a Reitoria. Ressaltou a neces-
sidade de a Instituição ter um conselho para 
discutir seu futuro e que a ideia do Coplan 
surgiu do meio estudantil.

Hallal frisou também o fato de o Conselho 
ter uma composição mais equilibrada entre 
as categorias. Disse que é um órgão de as-
sessoramento, para ter suas conclusões, 
pareceres e recomendações submetidos à 
Gestão ou aos Conselhos Superiores.

O reitor festejou a grande participação da 
comunidade na eleição da semana passada. 
“O Coplan começa a trabalhar com o ampa-
ro da grande votação da base”, observou 
Hallal. Ele afirmou que o Conselho não é da 
Gestão, ressaltando a autonomia do órgão.

Manifestaram-se também o vice-reitor e 
o pró-reitor de Planejamento, sobre o tra-
balho que estava iniciando. Após rodada 
de apresentações, os conselheiros conver-
saram sobre o funcionamento do órgão e 

sobre a proposta de Orçamento Participati-
vo enviada pela Reitoria, que prevê a des-
tinação de até R$ 1,2 milhões, recursos a 
serem alocados e executados no exercício 
de 2020.

Sobre o Coplan
O Coplan é uma instância consultiva e 

propositiva que tem por objetivo refletir 
e planejar o futuro da UFPel. Sua função é 
emitir pareceres, avaliar, orientar e encami-
nhar aos conselhos deliberativos da Univer-
sidade projetos e ações de planejamento e 
desenvolvimento, conforme a necessidade. 
Além do grupo eleito, comporão o Coplan, 
ainda, um organizador e um membro exter-
no à UFPel. O funcionamento do Conselho 
prevê a possibilidade de serem constituídos 
grupos de trabalho que debaterão temas es-
pecíficos e emitirão pareceres.

Os encaminhamentos ao Coplan podem 
envolver investimentos em obras e estru-
tura física, alocação de recursos orçamentá-
rios, questões que envolvam duas ou mais 
unidades, gestão sobre espaço físico, apre-
ciações sobre PDI e PDUs, planos de ação 
administrativos de interesse da comunidade 
e outras questões de planejamento, desen-
volvimento e administração da UFPel.


