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Semana da Segurança do Paciente
com atividades no HE

O Dia Mundial da Segurança do Paciente 
é celebrado em 17 de setembro e, para re-
forçar a importância da data, durante a se-
mana de 16 a 19, ocorreram diversas ações 
de conscientização no Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel). 
Nesse período, membros do Núcleo de Se-
gurança do Paciente passaram em todas as 
unidades para abordar o assunto com os 
colaboradores, incluindo a importância do 
uso do Aplicativo de Vigilância em Saúde 
e Gestão de Riscos (Vigihosp).  O objetivo 
foi identificar e observar o que poderia ser 
aperfeiçoado em termos de segurança, en-
tender como funciona a administração de 
medicamentos, a prestação de assistência 
ao paciente e apoio às equipes de cuidado.

Conforme a chefe Setor de Gestão da 
Qualidade e Vigilância em Saúde do HE, 
Susana Cecagno, a partir do Vigihosp são 
identificadas lacunas de assistência, pro-
blemas com produtos hospitalares, equipa-
mentos e falhas de processos assistenciais, 
que podem culminar em riscos e agravos 
para os pacientes. “A partir daí a gente con-
segue nortear, trocar equipamento, mate-
rial, realizar capacitações específicas para 
determinados problemas”, destacou ela, re-

forçando que o resultado específico dessas 
ações é melhorar a segurança do paciente 
dentro da instituição. 

Vigihosp
É um aplicativo de gestão de riscos vol-

tado para a qualidade e segurança de pa-
ciente, para notificações on-line de eventos 
e incidentes adversos. Essa ferramenta, que 
centraliza as notificações sobre incidentes 
ou queixas sobre fatos ocorridos nas de-
pendências internas ou externas dos hos-
pitais universitários, permite identificar, 
avaliar, analisar, tratar e monitorar os riscos, 
os incidentes em saúde, as queixas técni-
cas e as doenças e agravos de notificação 
compulsória. Além disso, as notificações 
permitem identificar falhas nos processos 
e correções pontuais, reduzindo, assim, os 
riscos ao paciente e promovendo a cultura 
de segurança.

 “A notificação é a principal fonte de in-
formação para a devida gestão de riscos e 
definição de barreiras e instrumentos desti-
nados à prevenção de eventos semelhantes 
e minimização de riscos durante a presta-
ção da assistência ao paciente em serviços 
de saúde”, destacou o chefe da Unidade de 
Segurança do Paciente, Francisco Ferrari.

 

Emagrecimento e
ansiedade foram tema 

de palestra

No dia 17 foi realizada a palestra 
mensal, promovida pela Unidade 
de Saúde Ocupacional e Segurança 
do Trabalho (USOST) do HE sobre 
“Processo de emagrecimento e an-
siedade”, com a psicóloga Stefania 
Kiefer, especialista em psicotera-
pia de orientação analítica e for-
mada em transtornos alimentares. 
A atividade foi voltada a todos os 
profissionais do HE e integrou o 
programa Medida Certa, oferecido 
a colaboradores que desejam per-
der peso e melhorar a qualidade de 
vida.

Em sua fala, a palestrante res-
saltou a importância de uma nova 
perspectiva e relação do indivíduo 
com o alimento. “Devemos obser-
var se temos nos alimentado de 
forma correta, para suprir as nossas 
necessidades físicas ou se estamos 
usando a comida na tentativa de 
minimizar alguma carência. Muitas 
vezes criamos o hábito de nos ali-
mentarmos em momentos de té-
dio”, observou a psicóloga ao sina-
lizar que a rotina deve ser avaliada 
nesse processo.

“É muito comum as pessoas se 
alimentarem sem prestar a atenção 
nas refeições e, com isso, não se 
sentirem saciadas. O ideal é inves-
tir na mastigação e fazê-la de forma 
lenta e com consciência”, acres-
centou Stefânia. Para a psicóloga, 
o comportamento e os hábitos são 
fundamentais no processo de ema-
grecimento e de adesão a um estilo 
de vida saudável.

O QUE NOTIFICAR: todo e qualquer evento adverso e incidente, queixa técnica ou sus-
peita, de materiais, equipamentos e medicamentos, com ou sem danos ao paciente.

COMO NOTIFICAR: acesse o link através do ícone Vigihosp no site e, ao final do pro-
cesso, não esqueça de anotar o número de sua notificação e a senha de acesso para o 
acompanhamento.

Importante!
O notificador poderá realizar o registro de forma anônima, porém deve indicar o nome 

da unidade/serviço que o problema ocorreu para que possa ser investigado.
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Nos dias 18 e 19, o Setor de Gestão da Qualidade e Viligância em Saúde e o Setor de Hotelaria 
Hospitalar do HE se reuniram com a equipe da Rouparia para adequação e melhorias no serviço, 
visando a obtenção do Selo de Qualidade.

 

Ebserh disponibiliza 
nova capacitação

Com foco na implementação da 
nova estratégia da Rede Ebserh, que 
busca elevar a eficiência operacional 
e a sustentabilidade econômico-fi-
nanceira, três cursos foram disponibi-
lizados na Plataforma de Educação à 
Distância (3EC) da instituição: Estraté-
gia da Rede Ebserh, Introdução ao Ge-
renciamento de Projetos e Gestão por 
Processos. Podem participar todos os 
colaboradores, da sede e de hospitais, 
que atuem ou tenham interesse nos 
temas propostos.

Para o coordenador de Estratégia 
e Inovação da Rede Ebserh, Leandro 
Ambrosio, capacitar os trabalhadores 
em assuntos como estratégia e efici-
ência operacional são imprescindí-
veis para o alcance dos objetivos da 
instituição. “De posse de ferramentas 
e metodologias como as que apresen-
tamos, cada profissional que atua nos 
hospitais pode contribuir no aperfei-
çoamento de seus processos de traba-
lho e no alcance de resultados. Des-
sa forma, podemos inovar para fazer 
mais e melhor”, avaliou.

O curso sobre a Estratégia da Rede 
Ebserh traz a metodologia utilizada 
para a definição do mapa estratégi-
co, apresentando os direcionadores, 
propósito, visão, valores e objetivos a 
serem alcançados nos próximos anos. 
Como fundamento para a elaboração 
desta capacitação foram utilizadas 
as principais etapas da metodologia 
empregada na construção do Planeja-
mento Estratégico Institucional.

O curso Introdução ao Gerencia-
mento de Projetos apresenta uma 
coletânea de boas práticas sobre o 
planejamento, a execução e o monito-
ramento de resultados. Para esse cur-
so, foram utilizadas as melhores práti-
cas preconizadas pela a sexta edição 
do Guia PMBOK, adequando-as à re-
alidade institucional da Ebserh. A uti-
lização das boas práticas em projetos 
proporciona melhoria na governança, 
o que reflete em aumento da eficácia, 
eficiência, efetividade, produtividade 
e menor dependência dos indivíduos, 
aumentando a retenção do conheci-
mento na organização.

A terceira capacitação, em Gestão 
por Processos, apresenta conceitos, 
dimensões e a forma como a Ebserh 
busca trabalhar os processos. Traz 
também boas práticas, técnicas e fer-
ramentas para o aperfeiçoamento dos 
fluxos de trabalho, além de acompa-
nhar os seus resultados por meio do 
monitoramento de indicadores.

Para participar das capacitações 
em estratégia, projetos e processos 
da rede, os colaboradores devem so-
licitar  acesso ao Serviço de Desen-
volvimento de Pessoas do HE, através 
do  e-mail capacitacao.hepel@ebserh.
gov.br.

“Temos um desafio enorme! Existe 
uma demanda muito grande para que 
mais hospitais se juntem à Rede Ebserh, 
pois o atendimento é o melhor do SUS 
[Sistema Único de Saúde]. Mas não po-
demos nos esquecer que a função origi-
nal da Ebserh é preparar profissionais de 
saúde para o Brasil”. A frase do ministro 
da Educação, Abraham Weintraub, mar-
cou sua participação no Encontro da Alta 
Gestão da Rede Ebserh – evento que reu-
niu nos dias 10 e 11, gestores da sede 
e dos 40 hospitais universitários federais 
vinculados à instituição.

O objetivo do Encontro foi discutir e 
viabilizar soluções para os principais 
desafios das unidades hospitalares, 
abordando temas como saúde digital, 
gestão de pessoas, eficiência energéti-
ca, compras centralizadas. Devido aos 
resultados positivos, o titular da pasta 
da Educação afirmou que a Rede Ebserh 
tem apresentado uma ótima relação de 
custo e benefício. “Nossas propostas têm 
que ser compatíveis com o retorno que 
damos para a sociedade.  E hoje a Ebserh 
é referência para o setor público. É um 
caso de sucesso, é o futuro”, destacou 
Weintraub.

Segundo a superintendente do Hos-
pital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (HE UFPel), Samanta Madruga, no 
encontro foram alinhadas ações impor-
tantes para a rede e viabilizadas solu-
ções considerando os diferentes contex-
tos. “Me senti muito respaldada no que 
concerne à realização de uma gestão téc-

nica, transparente, próxima e resolutiva 
para melhor atender a população e opor-
tunizar um melhor ambiente de forma-
ção aos nossos estudantes”, acrescentou.

O presidente da Rede Ebserh, Oswaldo 
Ferreira, recebeu o ministro e salientou 
a responsabilidade que o Ministério da 
Educação (MEC) tem em relação aos hos-
pitais universitários federais, com a des-
tinação de mais de 80% dos recursos das 
unidades. “Nós temos que prestar contas 
ao MEC quanto à nossa responsabilidade 
de formar profissionais de saúde. Esses 
são os responsáveis pelo campo prático, 
pela assistência à população”, disse Fer-
reira referindo-se ao papel de ensino e 
pesquisa próprio de hospitais de ensino, 
como os que compõem a Rede Ebserh.

Ao final do evento, os superintenden-
tes dos hospitais assinarão um contrato 
de objetivos para a implementação de 
um plano de investimentos, que estabe-
lece a responsabilidade dos envolvidos 
na conclusão de obras ou compra e ins-
talação de equipamentos.

“Rede Ebserh tem o melhor atendimento
do SUS”, diz ministro da Educação


