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Hospital Escola participou da
programação da UFPel na Fenadoce

O Hospital Escola da Universidade Fe-
deral de Pelotas (HE UFPel) participou da 
programação do estande da instituição 
na Feira Nacional do Doce (Fenadoce), 
organizada pela Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura (PREC), nos dias 17, 19 e 21 de 
junho. Além das atividades, o vídeo insti-
tucional foi exibido ao longo das ativida-
des. Nele eram apresentados os serviços e 
estrutura oferecidos pelo HE.

No dia 17, o grupo de profissionais que 
desenvolvem o Curso de Gestantes do HE 
abordou as gestantes que visitavam a feira 
e passaram orientações sobre o pré-natal 
e informações sobre o curso, bem como o 
conteúdo abordado nele. As profissionais 
de Educação Física, Fisioterapia e Psicolo-
gia prepararam uma mala para ilustrar os 
itens que devem ser levados para a mater-
nidade, dúvida frequente entre as gestan-
tes. Também foram distribuídos mini kits 
de enxoval e material informativo.

Os alunos do Programa de Residência 
Multiprofissional em Atenção Oncológica 
levaram ações preventivas ao estande no 
dia 19. Profissionais de Odontologia, Te-
rapia Ocupacional e Enfermagem partici-

param da ação e conversaram com os visi-
tantes, abordando as precauções sobre o 
câncer de boca. De acordo com a cirurgiã-
-dentista, preceptora da residência, Cleu-
sa Jaccottet, a ação teve foco na conversa 
sobre os riscos do tabagismo, uma vez que 
é considerado a maior causa do câncer de 
boca atualmente. Os residentes também 
apresentaram os Grupos de Controle de 
Tabagismo das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do município e os males do tabaco. 
O grupo ainda apresentou para o público 
como realizar o auto-exame de câncer de 
boca.

E no sábado, dia 22, profissionais de 
Odontologia, Educação Física e Nutrição 
do Programa de Residência Multiprofis-
sional em Atenção à Saúde da Criança, 
desenvolveram ações de promoção da 
saúde vinculadas a três temas: estímulo 
à redução do comportamento sedentário 
e da prática de atividade física; identifica-
ção do teor de açúcar em alimentos prefe-
ridos por crianças, também, no auxílio na 
compreensão que a alimentação saudável 
é acessível; e estímulo à higiene e saúde 
bucal.

Para a gerente de ensino e pesquisa, Be-
atriz Vogt, a participação dos alunos, pre-
ceptores e profissionais atuantes no HE é 
uma forma de aproximar a instituição da 
comunidade, além de proporcionar novas 
formas de atuação prática do ensino. “Fi-
camos muito satisfeitos em participar da 
Fenadoce pelo segundo ano, levando in-
formação sobre saúde ao público e desta-
cando nosso papel de instituição pública 
e gratuita a todos”, destacou.

 

Palestra aborda DCNTs

A palestra mensal da Unidade de 
Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho (USOST) do HE abordou as 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNTs). O médico de família e comu-
nidade, Tiago Maas, e a nutricionista, 
Débora Kilpp, falaram sobre os tipos de 
doença bem como os fatores de risco 
e agravos.

De acordo com Felipe Maas, são con-
sideradas doenças e agravos não trans-
missíveis as doenças cardiovasculares, 
as neoplasias (tumores), diabetes, do-
enças respiratórias e também causas 
externas e violência. “O uso do tabaco, 
má alimentação, sedentarismo e o abu-
so do álcool são fatores de risco e favo-
recem o desenvolvimento das DCNTs”, 
esclareceu Tiago.

O médico abordou sobre a importân-
cia e o impacto das DCNTs e destacou 
os principais fatores de risco envolvi-
dos no desenvolvimento dessas doen-
ças. O médico orientou como promover 
saúde no âmbito pessoal e profissional. 
Segundo ele, as DCNTs são as princi-
pais causas de óbitos no mundo e têm 
gerado um elevado número de mortes 
prematuras, perda de qualidade de 
vida, alto grau de limitação nas ativida-
des de trabalho e de lazer, bem como 
impactos econômicos para as famílias, 
comunidades e a sociedade em geral.

Débora falou sobre alimentação 
saudável e a importância da prática 
de atividades físicas como formas de 
prevenir essas doenças. Conforme a 
nutricionista, entre outros cuidados, 
deve-se limitar o consumo de alimen-
tos processados, evitar o consumo de 
alimentos ultraprocessados e planejar 
o uso do tempo para as refeições. “De-
vemos ser críticos quanto a informa-
ções, orientações e mensagens sobre 
alimentação veiculadas em propagan-
das comerciais de alimentos industria-
lizados observando nas embalagens 
os ingredientes que cada produto con-
tém”, observou.
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Capacitação visou 
reduzir infecções no 
ambiente hospitalar

Enfermagem discutirá 
casos com psicólogas e 

psiquiatra

As infeções hospitalares estão entre 
os eventos adversos mais frequentes, 
associados ao cuidado assistencial. 
Para reforçar as ações de prevenção 
necessárias, a Comissão de Controle 
de Infecções Hospitalares (CCIH) do 
HE promoveu uma capacitação para 
colaboradores e alunos sobre precau-
ções na assistência. Ao todo, foram ca-
pacitadas sete turmas.

“Pretendemos que os colaborado-
res utilizem corretamente as medidas 
de precaução preconizadas pela CCIH, 
a fim de prevenir a contaminação cru-
zada e reduzir as Infecções Relacio-
nadas à Assistência à Saúde, as IRAs”, 
afirmou a enfermeira Daniela Schaun. 
Segundo ela, no encontro foram abor-
dadas a prática correta de higieniza-
ção das mãos, precaução necessária 
durante a assistência ao paciente e 
contaminação cruzada.

Dando continuidade ao Programa 
de Educação Permanente da CCIH, no 
próximo mês, o tema será Precaução 
Respiratória – gotículas e aerossóis.

A Unidade de Atenção Psicossocial, 
em parceria com a Divisão de Enfer-
magem, com o Serviço de Desen-
volvimento de Pessoas (SDP) e com 
a Unidade de Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho (Usost), está 
realizando um projeto de capacitação 
direcionado aos colaboradores das 
equipes de enfermagem, visando a 
qualificação no manejo e entendimen-
to dos casos de pacientes e familiares. 
Os encontros serão realizados nos 
postos de trabalho, conforme crono-
grama estabelecido com as equipes.

Os integrantes do projeto irão dis-
cutir casos de difícil manejo, bem 
como abordar questões recorrentes 
como reações psicológicas esperadas 
de pacientes hospitalizados, reações 
a más notícias, processo de morrer e 
luto, e também conflitos familiares. A 
capacitação irá proporcionar espaço 
para discussão e reflexão das equipes 
sobre entendimento e conduta de pa-
cientes e fortalecer a equipe de traba-
lho na atuação assistencial.

Os encontros terão duração de cer-
ca de 20 minutos e devem ser pontu-
ais de forma que não atrapalhem as 
atividades.  Para complementar, será 
oferecida uma hora no mês para cada 
setor com o psiquiatra para discussão 
específica de algum caso de difícil 
manejo pela equipe. 


