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Atenção Domiciliar do Hospital Escola 
recebe visitantes de todo país

Nos dias 11 e 12 o Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel) recebeu diversos profissionais da 
saúde, vindos de vários lugares do país, 
para conhecer o Serviço de Atenção Do-
miciliar (SAD), com o Programa Melhor em 
Casa e o Programa de Internação Domici-
liar Interdisciplinar (PIDI).

A ação faz parte de um programa de 
benchmarking do Ministério da Saúde e 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) 
em uma parceria via Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do Sis-
tema Único de Saúde (PROADI-SUS), cha-
mado Projeto Complexidade do Cuidado 
na Atenção Domiciliar. O objetivo é qua-
lificar a gestão dos SADs, possibilitando 
melhorias nos processos de trabalho e 
o aumento da complexidade do cuidado 
ofertado.

Na manhã de terça-feira (11), os visitan-
tes foram recebidos no auditório do HE, 
para as boas-vindas, entrega de material 
didático e apresentação do serviço local. 
Logo após, ele foram conhecer o espaço 
do SAD da instituição. À tarde, visitaram 
o Ambulatório de Cuidados Paliativos. Na 
quarta-feira (12) realizaram visita técnica 
domiciliar em conjunto com as equipes 
locais e, após o almoço, participaram de 
atividades de avaliação e encerramento 
da programação.

Segundo o chefe da Unidade de Aten-
ção Domiciliar, Renato Lins, a escolha do 
SAD Pelotas como um dos oito serviços de 
referência em atenção domiciliar do país 
é um importante reconhecimento de um 
serviço construído e consolidado há mais 

de 10 anos com contribuição de “muitas 
mãos”. “Características como atendimen-
to humanizado, expertise em cuidados pa-
liativos e trabalho em equipe é o que nos 
permite ser um destaque”, ressaltou ele.

Para Erivelton Cordeiro Carvalho, da 
Prefeitura de Contagem/MG, além das 
experiências pessoais, que emociona-
ram a todos, a riqueza dos aprendizados 
e as possibilidades reais de mudança do 
trabalho vão dar base para mudar a reali-
dade do serviço. “Cada participante veio 
com um objetivo e, ao retornar, vai tentar 
implantar nos seus serviços. Eu tinha um 
objetivo muito especial em Pelotas, que 
era conhecer um serviço nacionalmente 
reconhecido em questão de cuidados pa-
liativos”, destacou.

Contexto
O HE UFPel é um dos pioneiros em aten-

ção domiciliar, uma política prioritária do 
Ministério da Saúde, regulamentada pela 
Portaria nº 2.527 de outubro de 2011. 
Possui equipes multidisciplinares em 
atenção domiciliar através do Programa 
de Internação Domiciliar Interdisciplinar 
(PIDI) desde 2005, tendo como público 
alvo os pacientes oncológicos em cuida-
dos paliativos. E o Programa Melhor em 
Casa conta com três equipes multidiscipli-
nares de atenção domiciliar (EMAD) e uma 
equipe multidisciplinar de apoio (EMAP), 
que atende pacientes com patologias 
diversas. A atenção domiciliar é política 
estratégica para o município, altamente 
impactante em indicadores como desos-
pitalização e humanização, atendendo 
cerca de 150 pacientes ao mês.

 

 
Projeto Dropsi aborda 
Psicologia Hospitalar

O serviço de Psicologia Hospi-
talar do HE desenvolveu o proje-
to Dropsi, direcionado a todos os 
colaboradores, visando divulgar e 
orientar os colaboradores, espe-
cialmente os da área assistencial, 
sobre conhecimentos básicos em 
psicologia, que podem contribuir 
para o atendimento aos pacientes. 
As capacitações serão complemen-
tares às já realizadas pela institui-
ção e acontecerão mensalmente, 
com início na primeira semana de 
julho, através de encontros e de 
materiais didáticos que serão di-
vulgados nos canais de comunica-
ção do HE.

O material apresenta esclareci-
mentos básicos e práticos sobre 
psicologia hospitalar. “As discus-
sões serão realizadas pela nossa 
equipe nos postos de enferma-
gem, com o propósito de facilitar 
a prática assistencial”, destacou a 
psicóloga Amanda Ferreira Leite.  
Serão realizados dois encontros 
com cada equipe de trabalho. No 
primeiro encontro será apresenta-
do o tema e no segundo a equipe 
da Psicologia Hospitalar, da Psi-
cologia Organizacional e da Psi-
quiatria estarão presentes para a 
discussão de casos de difíceis ma-
nejos, que serão escolhidos pela 
enfermagem. 

O projeto irá iniciar pela Unida-
de de Clínica Médica, seguidos da 
Pediatria e Unidade de Tratamen-
to Intensivo Adulto. Sugestões 
podem ser encaminhadas para o 
serviço de Psicologia Hospitalar 
através do e-mail psicologia.hospi-
talar@ebserh.gov.br.
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Corredor Arte recebe a 
exposição Alegres

e Volumosas

Gincana do Bem

Um hobby iniciado a partir de pintu-
ras para sua filha, fez com que Josiane 
Viscardi, funcionária pública munici-
pal, se tornasse uma artista. De forma 
autodidata, criou seu próprio estilo e 
trabalha fazendo réplicas de diversos 
artistas famosos.

Até o dia 22 de julho, estará expon-
do suas peças no Corredor Arte do HE, 
com a exposição Alegres e Volumosas. 
As pinturas são feitas com técnica acrí-
lica sobre MDF. Todas as peças retratam 
mulheres volumosas, curvilíneas e fe-
lizes.

“Me inspirei nas obras do Fernando 
Botero, que explica que não é obceca-
do por gordas, apenas que pinta mu-
lheres, animais e paisagens com muito 
volume e abundância”, destacou Jo-
siane, que se declara apaixonada pelo 
trabalho do artista colombiano.

A exposição pode ser visitada diaria-
mente, das 7h às 22h. O Corredor Arte 
fica no corredor de entrada do Hospital 
Escola, na rua Professor Araújo, 538.

Numa iniciativa do Grupo de 
Eventos da Humanização do HE, 
ocorre no mês de junho a primei-
ra edição da Gincana do Bem. O 
objetivo é integrar as equipes que 
atuam nas unidades do hospital e 
arrecadar itens de higiene para os 
pacientes internados na instituição.

As inscrições das equipes estive-
ram abertas até o dia 14 de junho 
e a entrega das doações acontecem 
até o dia 28 de junho e o resultado 
será divulgado no dia 3 de julho, 
durante o Arraial do HE.

Conforme regulamento, cada 
equipe deverá conter, no mínimo, 
dois participantes e se identificar 
por uma cor. Cada item de higiene 
tem uma pontuação e o somatório 
das doações dará o resultado final. 
O prêmio à equipe que arrecadar a 
maior pontuação em itens de higie-
ne, será um troféu e uma cesta de 
produtos juninos.

Foto
Notícia

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e a Unidade de Saúde Ocupacional e Segu-
rança do Trabalho (Usost) do HE promoveram uma ação de conscientização sobre os malefícios 
de fumar. A atividade aconteceu na semana em que é celebrado o Dia Mundial sem Tabaco.   


