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Hospital Escola promove seu 
primeiro Workshop de Qualidade 

Hospitalar

Com o objetivo de abordar o tema e apre-
sentar a nova estrutura do Setor de Gestão 
da Qualidade e Vigilância em Saúde do 
Hospital Escola da Universidade Federal 
de Pelotas (HE UFPel), foi realizado o 1º 
Workshop da Qualidade Hospitalar com o 
tema Construindo Protocolos Assistenciais 
e Procedimentos Operacionais Padrão. O 
evento aconteceu nos dias 27 e 28 de junho 
e contou com a presença da consultora da 
Unesco e Gerente de Qualidade do Hospital 
do Coração de São Paulo (HCor), Seméia de 
Oliveira Corral.

Em sua fala, a superintendente do HE, Sa-
manta Madruga, afirmou que o evento foi um 
ponto de partida bastante significativo para 
o olhar da gestão com relação à qualidade, 
que deve ser voltada aos processos assisten-
ciais, de vida do trabalhador, da assistência 
prestada e do ensino. “Em qualquer esfera 
do hospital, é importante olharmos para as 
ações sob as óticas administrativas, de ensi-
no e assistencial, pois certamente elas terão 
impacto em todas as áreas”, acrescentou.  

A chefe do Setor de Gestão da Qualidade 
e Vigilância em Saúde do HE, Susana Cecag-
no, apresentou o setor, reestruturado em 
abril de 2019, bem como as suas atribuições 
e a criação de suas unidades. Dentre suas 
tarefas, podem ser destacadas a promoção 
da cultura de melhoria contínua dos proces-
sos, melhorando a qualidade na assistência; 
a promoção da implementação da gestão 
por processos; coordenação do Processo de 
Monitoramento e Avaliação da instituição, 
nos níveis tático e estratégico; liderança nos 
processos de gestão de mudanças; coorde-
nação da gestão de documentos e a imple-
mentação do Programa Ebserh de Segurança 

do Paciente. 
“A nossa primeira ação desenvolvida, vi-

sando à uniformização e melhoria dos nos-
sos processos dentro da instituição, foi de-
senhar um fluxo de trabalho para normatizar 
o que já é realizado no hospital”, enfatizou 
Susana. Segundo ela, a orientação é que 
todos os processos elaborados devem ser 
submetidos ao setor para a padronização 
das atividades e para que todas as unida-
des sigam a mesma orientação. A efetivação 
do processo e oficialização do material será 
validada através das unidades de produção 
ou pelos grupos de trabalho em unidades 
técnicas como, por exemplo, a farmácia e a 
nutrição.

Conforme a gestora, a proposta de ela-
boração do primeiro protocolo assistencial 
com foco multiprofissional já foi aprovada 
pela gestão do HE e está em processo de va-
lidação. A Linha de Cuidado Materno Infantil 
à Gestante com Diabetes Mellitus Gestacio-
nal foi de¬finida através da implementação 
do Modelo de Gestão de Atenção Hospitalar 
da EBSERH.

Em seguida, Seméia salientou a impor-
tância da relação do ensino, pesquisa e da 
prática como um fator fundamental para 
a saúde. Durante o encontro, a consultora 
apresentou o panorama da segurança mun-
dial em saúde, bem como as recomendações 
do Choosing Wisely Brasil. Seméia também 
abordou o conceito e o modelo de elabo-
ração de Linhas de Cuidado e Protocolos 
Clínicos Assistenciais, assim como a elabo-
ração de medidas de desempenho através 
de indicadores. E para finalizar, a palestrante 
apresentou testes de implantação e monito-
ramento.

 

Hotelaria fomenta a 
segregação do lixo no 
prédio administrativo

O Setor de Hotelaria HE insta-
lou, no início deste ano, lixeiras 
seletivas no prédio administrativo 
e, para auxiliar os colaboradores 
e fomentar a segregação do lixo, 
foram fixadas orientações sobre 
qual o tipo de descarte para cada 
lixeira. No material estão as infor-
mações necessárias, bem como 
exemplos para cada tipo.

A reciclagem reduz o consumo 
dos recursos naturais, gera econo-
mia de energia e água, diminui o 
volume de resíduos a serem pro-
cessados e, consequentemente, 
as despesas da coleta. A ação faz 
parte de uma campanha, desenvol-
vida pelo setor, que visa estimular 
os colaboradores a repensarem as 
atitudes e a utilizarem os três Rs 
da reciclagem: reduzir, reutilizar e 
reciclar. 

De acordo com a chefe do Se-
tor de Hotelaria, Angela Catarina 
Ferreira, o HE conta, inicialmente, 
com lixeiras seletivas no prédio 
administrativo, porém, o intuito 
é alargar o projeto de reciclagem 
para todo o hospital. “O nosso ob-
jetivo é tornarmos a nossa institui-
ção sustentável no que se refere 
ao ambiente, além de multiplicar 
as orientações para a comunida-
de, tanto de colaboradores como 
os usuários dos nossos serviços”, 
destacou.
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O Brechó Solidário do Hospital Escola será no mês de agosto. O Grupo de Humanização está ar-
recando doações de roupas, calçado, itens de bazar e assessórios, que podem ser entregues nas 
portarias do hospital.

 

 

Colaboradores recebem 
capacitação sobre
Linha de Cuidado

Instabilidade telefonia

Nos dias 2, 3 e 4 do corrente mês, 
colaboradores do Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel) participaram das capaci-
tações para a Linha de Cuidado em 
Diabetes Gestacional, nas quais foi 
apresentado o protocolo multipro-
fissional da linha.  

Segundo a chefe do Setor de 
Gestão da Qualidade e Vigilância 
em Saúde, Susana Cecagno as ca-
pacitações foram direcionadas a 
todos os colaboradores das unida-
des envolvidas. “Esta ação formati-
va foi uma oportunidade ímpar de 
compartilhar com os profissionais 
assistenciais atuantes da área ma-
terno-infantil essa nova estratégia 
de aprimoramento do cuidado que 
vem sendo trabalhada no HE, como 
parte do modelo de Gestão da Clí-
nica que a sede tem implantado em 
alguns hospitais da rede”, afirmou.

De acordo com a chefe da Unida-
de de Gestão Assistencial, Carolina 
Marques Casalinho, a implementa-
ção garante os fluxos assistenciais 
seguros às usuárias através de 
equipe multiprofissional qualifica-
da no sentido de melhor atender as 
suas necessidades de saúde. “Esta-
mos fazendo história no HE com a 
implementação de nosso primeiro 
protocolo assistencial da linha de 
cuidado à paciente com diabetes 
gestacional. Durante as capacita-
ções, podemos observar o grande 
engajamento e interesse das equi-
pes assistenciais envolvidas neste 
processo”, salientou.

O Setor de Gestão de Processos 
e Tecnologia da Informação (SGPTI), 
informa que está dando início a mi-
gração da telefonia analógica para a 
telefonia VoIP.

A solução será implementada de 
forma gradativa, funcionando tem-
porariamente em conjunto com a 
tecnologia antiga em um formato 
híbrido, até a desativação total da 
telefonia analógica.

Sendo assim, durante esta sema-
na, serão realizadas configurações 
e testes iniciais de funcionamento. 
Isso poderá ocasionar períodos de 
instabilidade e/ou ausência no sinal 
de telefonia.


