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Ação visa conscientizar quanto
ao uso de medicamentos

Na Semana Nacional do Uso Racional 
de Medicamentos, o Setor de Farmácia 
Hospitalar (SFH) do Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de Pelotas (HE UFPel) 
promoveu uma ação de conscientização 
sobre o tema. A atividade aconteceu na 
quinta-feira (9), no Corredor Arte, no turno 
da manhã, onde foram entregues materiais 
informativos e realizadas abordagens a pa-
cientes, acompanhantes e funcionários.

Entre as orientações de cuidados de 
administração e armazenamento, estavam 
evitar a automedicação, não interromper o 
tratamento antes do prazo determinado e 
cuidados no armazenamento e descarte de 
medicações vencidas. O material entregue 
na ação deve passar a ser entregue no ato 
da conciliação medicamentosa, visando 
esclarecer e reforçar os cuidados no uso 
de medicações.

De acordo com a chefe do Setor de Far-
mácia Hospitalar do HE, Kátia Bacelo, vem 
sendo realizadas ações em prol do uso 
racional de medicamentos. Na oncologia, 
recentemente, o serviço de consulta far-
macêutica passou a ser oferecido aos pa-
cientes, promovendo a correta adesão ao 
tratamento medicamentoso prescrito, bem 
como a detecção, prevenção e/ou redução 
dos possíveis problemas relacionados a 
medicamentos. Por outro lado, a Unidade 
de Farmácia Clínica vem implementando 
a Conciliação Medicamentosa na admis-
são, a validação dos medicamentos de uso 
próprio do paciente, além da avaliação 
da prescrição médica por um farmacêuti-
co, primando pela segurança do paciente 
e manejo adequado de riscos associados 
aos medicamentos.

Segundo a chefe da Unidade de Farmá-
cia Clínica, Luciane Rosenthal, o trabalho 
da equipe é realizado com base nas infor-
mações dos prontuários, de entrevista com 
o paciente (anamnese), análise de prescri-
ções e contato com os prescritores. 

O serviço
Em 2015, a Unidade de Farmácia Clí-

nica do HE, iniciou a planejar suas ativi-
dades. Em 2017, passou a participar de 
alguns rounds, além das intervenções em 
prescrições, entre outras ações. Paralelo a 
isso, começaram a ser oferecidas consul-
tas farmacêuticas ambulatoriais para os 
pacientes da oncologia. Em 2018 o servi-
ço teve uma ampliação importante com a 
expansão da conciliação medicamentosa 
na admissão para um número grande de 
pacientes clínicos internados e validação 
de medicações de uso próprio de todos 
pacientes aqui internados. Atualmente, no 
HE são atendidos pela unidade de Farmá-
cia Clínica, pacientes internados nas Re-
des de Urgência e Emergência (RUEs), da 
clínica médica e Unidades de Tratamento 
Intensivo.

Conforme Kátia Bacelo, as atividades de-
sempenhadas estão em consonância com 
o tema do Terceiro Desafio global de Segu-
rança do Paciente da organização Mundial 
de Saúde (OMS), “Medicação sem danos”, 
que pretende reduzir em 50%, até 2022, a 
ocorrência de erros e danos graves relacio-
nados a medicamentos. “O objetivo é con-
tribuir para um melhor resultado terapêu-
tico com cuidado especial na segurança do 
nosso paciente”, acrescentou.

HE promove atividades 
de Dia das Mães

Na semana que antecede o Dia das 
Mães, o HE preparou diversas ativi-
dades para as mães colaboradoras 
do HE e mães com filhos internados 
na Unidade de Tratamento Intensi-
vo (UTI) Neonatal da instituição. As 
ações proporcionaram momentos 
de lazer e confraternização. Aproxi-
madamente 50 mães participaram 
da ação. A diretora da Mary Kay, Li-
liane Rutz, ofereceu limpeza de pele 
e maquiagem e os alunos do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac), realizaram corte, escova 
e penteados. 

Na tarde de segunda-feira (6), a 
equipe da UTI Neonatal do HE rece-
beu as mães dos pacientes interna-
dos para uma tarde de cuidados e 
fotos e a equipe multiprofissional do 
HE fez bate-papo com as mães para 
tirar dúvidas e trocar experiências. 
Ao final da ação, a técnica em enfer-
magem do HE, Liége Ferreira fotogra-
fou as mães com os filhos. As fotos 
serão entregues impressas, como 
lembrança da data.

Na terça-feira (7), o Grupo de Tra-
balho de Humanização (GTH) do HE 
também desenvolveu uma atividade 
para as colaboradoras, no auditório 
do HE, onde também foi oferecido 
Quick Massage, com Patrícia Castro.
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No dia 9 de maio, o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do HE realizou o sorteio de 
cestas de Produtos de Beleza. A rifa foi realizada para a aquisição de uma televisão para a 
recepção da Oncologia. 
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Desejos Psicodélicos traz 
cor para o Corredor Arte

Palestra Protagonismo 
Cooperativo

O Corredor Arte do HE está com a 
exposição “Desejos psicodélicos”, do 
artista Eugênio Carlos da Vara Braga. 
Ao todo são 22 obras em tinta acrílica 
e desenhos à lápis, que trazem cor e 
expressão. A exposição pode ser visi-
tada diariamente, das 7h às 22h, de 7 
de maio a 5 de junho. O Corredor Arte 
fica no corredor de entrada do Hospital 
Escola, na rua Professor Araújo, 538. 

De acordo com o expositor, uma das 
primeiras inspirações foram as histó-
rias em quadrinhos e as tiras de jornais. 
“Através da facilidade para o desenho, 
desde a infância passando pela época 
de estudante na elaboração de carta-
zes, letreiros e chamava-me a atenção 
as aulas relacionadas às artes”, afirmou. 

“A inspiração para as pinturas veio 
através de uma visita, onde encontrei 
uma coleção de gravuras que me ins-
piraram a produzir e adaptar telas com 
as minhas tendências”, acrescentou 
Eugênio. Segundo ele, a inspiração dos 
seus trabalhos vem de releituras, livros 
e revistas especializadas no assunto, 
bem como na internet.

A palestra mensal da Unidade de 
Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho (Usost) do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel) recebeu a psicóloga organiza-
cional Andréa Rosa Mendonça, que 
abordou o Protagonismo Cooperativo. 
A atividade aconteceu na última terça-
-feira (30), no auditório do HE e foi ofe-
recida nos turnos da manhã e da tarde.

No encontro, os colaboradores par-
ticiparam de dinâmicas desenvolvidas 
pela palestrante. Ao chegarem, eles 
encontraram a porta do auditório com 
fitas, simulando uma teia. “A situação a 
que vocês foram submetidos demons-
tra o que muitas vezes vivenciamos na 
nossa vida, tanto pessoal como profis-
sional”, falou a psicóloga.

De acordo com a psicóloga, o prota-
gonismo cooperativo consiste na atua-
ção efetiva de cada pessoa dentro de 
um sistema maior que, em conjunto, 
atua no desenvolvimento de uma ação. 
“O termo pode parecer contraditório, 
mas é possível sermos protagonistas 
e ao mesmo tempo fazermos parte do 
coletivo”, destacou.


