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UTI Neonatal do Hospital Escola
recebe reforma geral

Na tarde desta quinta-feira (05) a Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do 
Hospital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (HE UFPel) foi entregue aos colabo-
radores e pacientes, após 17 dias de refor-
mas. Toda a estrutura passou por melhorias, 
desde troca de janelas, revisão da rede elé-
trica, recuperação do mobiliário, adequação 
de gases medicinais, instalação de detector 
de fumaça e alteração da iluminação inter-
na.

A atividade mobilizou toda a equipe de 
infraestrutura – 24 pessoas – e teve um 
custo de R$ 35 mil, oriundo de recursos 
próprios do hospital. Conforme explica o 
gerente administrativo do hospital, Mateus 
Santin, diversas obras estão sendo realiza-
das na estrutura desde o ano passado, em 
função da redução de custos e reorganiza-
ção das despesas do hospital. Além disso, 
recursos do Programa Nacional de Reestru-
turação dos Hospitais Universitários Fede-
rais (Rehuf) também estão sendo utilizados.

“Já reformamos mais de 20 espaços nes-
te ano e temos um cronograma com previ-
são de entregar mais seis obras até o fim do 
mês que vem”, detalha o chefe do Setor de 

Infraestrutura, Eduardo Albuquerque. Ele 
também destacou algumas ações de ade-
quação às normas da Vigilância Sanitária 
como a troca do tampo das pias por inox e 
algumas tubulações que passaram a ser em-
butidas nas paredes para evitar ao máximo 
a proliferação de bactérias.

A gerente de atenção à saúde, Carolina 
Ziebell, agradeceu a todos os presentes 
no ato simbólico de entrega e destacou o 
trabalho multiprofissional que possibilitou 
que a reforma ocorresse sem prejuízos à 
assistência. A gerente de ensino e pesqui-
sa, Beatriz Vogt, elogiou o trabalho feito e 
agradeceu em nome dos alunos e residen-
tes que estão em formação naquele espaço. 

Para a chefe da UTI Neonatal, a médica 
Ana Lúcia Zeni, esta obra representa melho-
ria na qualidade do ambiente de trabalho 
para a equipe e mais segurança na assis-
tência aos bebês. “São melhores condições 
para todos que estão aqui, desde detalhes 
como descarte individual dos perfurocor-
tantes e iluminação que respeita o ciclo 
circadiano dos nossos prematuros”, explica.

Desenvolvimento dos prematuros
Segundo a médica, um grande ganho ao 

desenvolvimento dos prematuros é a nova 
iluminação individual. Anteriormente as lu-
minárias do espaço já eram individuais, po-
rém os novos equipamentos oferecem uma 
iluminação mais leve e direta para cada 
bebê, de forma a possibilitar o atendimento 
de cada paciente sem despertar os demais, 
respeitando seu ciclo de sono. “Consequen-
temente, teremos um ganho de peso mais 
rápido, um forte impacto no neurodesen-
volvimento e menores chances de distúrbio 
de hiperatividade na infância”, destaca.

 

HE promove atividades 
no Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo é uma cam-
panha de conscientização sobre a 
prevenção do suicídio. No Brasil, 
foi criado em 2015 pelo Centro de 
Valorização da Vida (CVV), Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) e 
Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP). E neste mês, o HE UFPel irá 
aderir à campanha. Para isso, a Uni-
dade de Atenção Psicossocial orga-
nizou uma semana de atividades 
dedicadas a tratar de prevenção ao 
suicídio, entre os dias 23 e 27.

Conforme a psicóloga do HE, Do-
ralucia Silva, a campanha visa es-
clarecer e debater algumas ques-
tões pertinentes à prevenção deste 
problema de saúde pública, enten-
dido a partir de uma perspectiva 
multiprofi¬ssional. “As ações pen-
sadas para o HE visam contemplar 
diferentes áreas de conhecimento, 
com diferentes enfoques sobre a 
prevenção ao suicídio”, comple-
menta.

Serão abordados temas como 
Espiritualidade e Saúde Mental, 
Educação para a Morte, Sentido 
de Vida e Desigualdades Sociais e 
o Impacto na Saúde Mental. Além 
das palestras será desenvolvida 
uma oficina de Logoterapia e tam-
bém um Momento de Reflexão no 
Corredor Arte do HE.

A campanha
Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), nove em cada 
dez mortes por suicídio podem ser 
evitadas. O dado indica que a pre-
venção é fundamental para rever-
ter essa situação, garantindo ajuda 
e atenção adequadas. A primeira 
medida preventiva é a educação. É 
preciso perder o medo de se falar 
sobre o assunto. O caminho é que-
brar tabus e compartilhar informa-
ções. Esclarecer, conscientizar, esti-
mular o diálogo e abrir espaço para 
campanhas contribuem para tirar o 
assunto da invisibilidade e, assim, 
mudar essa realidade.
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DROPSIORG iniciou no 
mês de setembro

Alertas de Segurança 
serão enviados por e-mail

Assim como já acontece no Servi-
ço de Psicologia Clínica, o Serviço de 
Desenvolvimento de Pessoas (SDP) 
do HE UFPel irá divulgar orientações 
sobre psicologia aos colaboradores. 
O DROPSIORG, nome dado ao proje-
to, compreende a veiculação sema-
nal de informações relevantes para 
o desenvolvimento de competências 
emocionais e de relacionamento no 
trabalho.

O projeto é uma ação da Divisão de 
Gestão de Pessoas (DivGP) que visa 
proporcionar doses de autoconhe-
cimento e desenvolvimento pessoal 
para os trabalhadores do HE e será 
divulgado através dos e-mails institu-
cionais. Serão abordados temas como 
empatia, comunicação não-violenta 
e autorresponsabilidade afetiva. Se-
gundo o psicólogo organizacional do 
HE, Jean Alessandro Bertollo, atra-
vés do conhecimento da psicologia, 
serão apresentadas técnicas e dicas 
para gerenciamento de estresse, an-
siedade e conflitos pessoais.

Conforme a psicóloga organizacio-
nal, Cristiane Paviani, disponibilizar 
essas informações, nesse formato, é 
mais uma das ações do SDP no in-
tuito de contribuir para a melhora da 
qualidade de vida do empregado no 
trabalho. “É uma maneira de abranger 
o máximo de colaboradores possível, 
com informações que visam propor-
cionar autorreflexão e mudança de 
percepção dos nossos comportamen-
tos frente às situações do cotidiano 
do trabalho e da vida pessoal”, fina-
lizou.

A partir deste mês, a Unidade de 
Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho (USOST) do HE UFPel irá 
divulgar Alertas de Segurança com 
dicas de saúde e segurança, que 
devem ser adotadas pelos profissio-
nais de saúde, afim de evitar aciden-
tes. A ação, feita através dos e-mails 
institucionais, visa conscientizar os 
colaboradores acerca das medidas 
de segurança para reduzir o número 
de acidentes no trabalho.

Segundo dados da unidade, em 
2019 já foram registrados mais de 
40 acidentes do trabalho no HE. 
Além do objetivo de prevenir aci-
dentes, os alertas trarão orientações 
como procedimentos a serem adota-
dos em cenários emergenciais, dicas 
de saúde, orientações sobre campa-
nhas de vacinação etc.

O Hospital Escola da Universidade Fe-
deral de Pelotas (HE UFPel), recebeu no 
mês de agosto, representantes da equi-
pe de pesquisa e de gestão de custos do 
Hospital Israelita Albert Einstein. A visita 
faz parte da execução do Programa Impac-
to das infecções por microrganismos re-
sistentes a antimicrobianos em pacientes 
internados em unidades de terapia inten-
siva adulto no Brasil: Plataforma de Proje-
tos de Apoio ao Plano de Ação Nacional 
de Prevenção e Controle da Resistência 
aos Antimicrobianos (IMPACTO – MR). No 
encontro, foram alinhados os processos 
de coleta de dados e fluxo dos serviços 
de apoio diagnóstico e terapêutico junto 
às unidades Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Adulto e de custos.

Segundo a médica intensivista respon-
sável pela condução do estudo no HE, 
Marina Bainy, após criterioso processo 
de seleção, dentre quase duas mil UTIs 
brasileiras, a UTI do HE ficou entre as se-
lecionadas pelo Hospital Israelita Albert 
Einstein. “Participam desse estudo, cinco 
hospitais de excelência do Programa de 
Apoio ao desenvolvimento Institucional 
do SUS (PROADI – SUS) responsáveis pela 
condução deste projeto. Cada um desses 
centros selecionou dez hospitais, totali-
zando 50 hospitais envolvidos no estudo 
- 70% públicos e 30% privados”, desta-
cou.

“Nossa participação em um estudo des-
ta relevância deve ser motivo de orgulho 
e máxima dedicação por parte da equipe 
envolvida na coleta dos dados. Essa visita 
representa a oficialização da participação 
da UTI Adulto do HE no projeto”, afirmou 
Marina.  

De acordo com a chefe da UTI do HE, 
Bárbara Ramos, o mapeamento dos gastos 
e desenho dos fluxos assistenciais, assim 
como implementação de protocolos nos 
permite uma assistência mas efetiva e efi-
ciente, com alocação correta dos recursos 
humanos e materiais. “É gratificante pen-
sar que a nossa experiência e aprendiza-
do servirão de modelo para novas práticas 
em terapia intensiva no país. A participa-
ção da nossa UTI nesse estudo é reflexo 
do amadurecimento que estamos tendo, 
enquanto gestão e assistência, na busca 
pelas melhores evidências para o atendi-
mento dos nossos pacientes”, destacou. 

Conforme o gerente administrativo, Ma-
teus Santin, o Setor de Avaliação e Con-
troladoria (SAC) do HE iniciou um trabalho 
sério e importante sobre custos no hos-
pital. “A escolha da nossa instituição para 
participar deste projeto é o reflexo deste 
trabalho”, ressaltou. 

Segundo o chefe do SAC, Eduardo Pal-
ma, o modelo de análise de custos, ainda 
em desenvolvimento pelo setor, teve iní-
cio em novembro 2018, foi de fundamen-

tal importância para a seleção do HE no 
estudo. “O modelo permite a avaliação e 
análise do custo de unidades produtivas, 
separadamente, bem como o custo espe-
cífico a pacientes e procedimentos. A par-
ticipação nesse estudo contribuirá para a 
solidificação e desenvolvimento do mo-
delo implementado no HE. Esse trabalho 
deverá auxiliar bastante a gestão nas to-
madas de decisões, pois irá fornecer uma 
análise financeira mais clara acerca dos 
serviços prestados”, comentou Eduardo.

O programa
O programa tem como objetivo princi-

pal estabelecer uma plataforma de pes-
quisa colaborativa para apoiar o Plano de 
Ação Nacional de Prevenção e Controle 
de Resistência a Antimicrobianos. Esse 
projeto nasceu após o reconhecimento, 
por parte da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), da necessidade de propor um 
Plano de Ação Global sobre Resistência 
Antimicrobiana da OMS em 2015, estimu-
lando uma mobilização internacional para 
identificar o perfil desses microrganismos 
em cada cenário específico, bem como de 
fornecer base de dados para melhorias na 
qualidade assistencial, no estabelecimen-
to de boas práticas e no uso racional dos 
antimicrobianos.

Dentro de uma estratégia cooperativa, o 
IMPACTO – MR atende à recomendação do 
relatório das Nações Unidas de 2016, que 
reconhece a resistência antimicrobiana 
como uma ameaça à humanidade, alinha-
da à publicação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2017 e 
ao Plano Nacional para Prevenção e Con-
trole da Resistência Microbiana em Servi-
ços de Saúde, que reconheceu a carência 
de estimativas de incidência de aquisição 
de microrganismos resistentes através de 
estudos multicêntricos, incluindo infec-
ção ou colonização em pacientes interna-
dos em UTIs.

Em outubro, profissionais da UTI e de 
custos do HE irão participar dos treina-
mentos, que serão realizados no Hospital 
Israelita Albert Einsten, com os profissio-
nais que serão coletadores dos dados dos 
hospitais.

Hospital Escola participa de estudo junto
ao Hospital Albert Einstein


