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Sentido da Vida foi o tema da
Campanha Setembro Amarelo do HE

No mês de setembro, a unidade de 
Atenção Psicossocial do Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel) promoveu uma semana de ativi-
dades alusivas à Campanha Setembro 
Amarelo. De 23 a 27 deste mês, foram 
desenvolvidas oficinas, momentos de 
reflexão e palestras.

Foram abordados temas como Espi-
ritualidade e Saúde Mental, Educação 
para a Morte, Sentido de Vida e Desi-
gualdades Sociais e o Impacto na Saúde 
Mental. Além das palestras foi desenvol-
vida uma oficina de Logoterapia e tam-
bém um Momento de Reflexão no Corre-
dor Arte do HE.

Conforme a chefe da Unidade de Aten-
ção Psicossocial do HE, Carim Dummer, 
a campanha proporcionou reflexionar 
acerca de nossa vida e de como somos 
responsáveis pela produção de saúde 
no ambiente de trabalho e em nossas 
relações pessoais. “As palestras trouxe-

ram temas relevantes que contribuem 
e qualificam a atuação profissional com 
a proposta de pensar o sentido que da-
mos às nossas vidas”, salientou.

Segundo a psicóloga do HE, Roberta 
Dutra, o objetivo foi promover a discus-
são sobre a prevenção do suicídio, atra-
vés da reflexão sobre o Sentido de Vida. 
“Quando propusemos trabalhar esse 
tema, buscamos sensibilizar os colabo-
radores para refletir sobre a Vida e todas 
as suas nuances. A grande participação 
dos colegas em todos os dias, nas ati-
vidades realizadas, mostrou o interesse 
que esse tema desperta nas pessoas”, 
finalizou.

A campanha
O Setembro Amarelo é uma campa-

nha de conscientização sobre a pre-
venção do suicídio. No Brasil, foi criado 
em 2015 pelo Centro de Valorização da 
Vida (CVV), Conselho Federal de Medici-
na (CFM) e Associação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP). Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), nove em cada 
dez mortes por suicídio podem ser evi-
tadas. O dado indica que a prevenção é 
fundamental para reverter essa situação, 
garantindo ajuda e atenção adequadas. 
A primeira medida preventiva é a educa-
ção. É preciso perder o medo de se falar 
sobre o assunto. O caminho é quebrar 
tabus e compartilhar informações. Escla-
recer, conscientizar, estimular o diálogo 
e abrir espaço para campanhas contri-
buem para tirar o assunto da invisibili-

 

Indicadores de Qualidade 
em Terapia Nutricional 

são apresentados

A Equipe Multidisciplinar de Te-
rapia Nutricional (EMTN) do HE 
divulgou no mês de agosto os In-
dicadores de Qualidade em Tera-
pia Nutricional (IQTN) do primeiro 
semestre de 2019. Os profissionais 
acompanharam, ao longo desse pe-
ríodo, pacientes em terapia nutricio-
nal enteral e parenteral, através de 
visitas diárias à beira do leito e re-
alizaram discussões referentes aos 
quadros clínicos com as respectivas 
equipes médicas, além de prescri-
ção da dieta. 

Segundo o enfermeiro Rodrigo 
Prestes, os Indicadores de Qualida-
de em Terapia Nutricional (IQTN) são 
importantes ferramentas de avalia-
ção e monitoramento de qualidade 
da Terapia Nutricional (TN). Uma 
campanha realizada pela Sociedade 
Brasileira de Nutrição Parenteral e 
Enteral, intitulada “Diga não à des-
nutrição”, visa reduzir as taxas de 
desnutrição por meio de uma série 
de ações que incluem a triagem, o 
diagnóstico, o manejo e o tratamen-
to da desnutrição. A campanha su-
gere que ao menos dois indicadores 
sejam aplicados rotineiramente. Um 
indicador que faça o monitoramen-
to da terapia nutricional, haja vista 
a discrepância entre necessidades 
nutricionais e o que é realmente de 
fato ofertado e outro indicador que 
controle as intercorrências relacio-
nadas à TN, tais como hiperglicemia, 
diarreia, constipação, infecção de 
cateter venoso central, entre outras.

O HE possui atualmente seis indi-
cadores: Frequência de realização de 
triagem nutricional para pacientes 
hospitalizados, Frequência da apli-
cação de Avaliação Subjetiva Global 
(ASG) em pacientes em Terapia Nu-
tricional Enteral (TNE), Frequência 
de diarreia em pacientes em TNE, 
Frequência de saída inadvertida de 
sonda de nutrição em pacientes em 
TNE, Frequência de obstrução de 
sonda de nutrição em pacientes de 
TNE e Frequência de jejum digestó-
rio por mais de 24 horas em pacien-
tes em TNE.
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Foto
Notícia

No dia 27 de setembro os funcionários com exames periódicos previstos para os meses de setem-
bro e outubro, realizaram o teste tuberculínico. A ação faz parte do Programa de Controle Ocupa-
cional da Tuberculose do Hospital Escola e tem o intuito de promover a saúde dos trabalhadores.

 

Campanha para 
preservação de 

patrimônio é lançada

A Unidade de Patrimônio do HE 
lançou uma campanha para alertar os 
colaboradores acerca da responsabi-
lidade sobre os bens públicos. Além 
disso, a ação pretende esclarecer a 
base legal a respeito da guarda, uso 
e administração do bem permanente.

De acordo com a chefe substitu-
ta da Unidade de Patrimônio do HE, 
Daniele Tavares Piltcher, quando for 
certificado o mau uso de um bem, a 
unidade irá abrir um processo no Sis-
tema Eletrônico de Informações (SEI) 
para averiguar as causas e apontar 
os responsáveis. “Estamos iniciando 
um processo de levantamento de to-
dos os bens que estão sob a guarda 
do hospital. Após essa fase de tom-
bamento, eles serão cedidos para a 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (EBSERH). Por ser um hospi-
tal 100% SUS, todos temos que zelar 
pelo patrimônio, que é resultado do 
recolhimento de impostos”, finalizou.

Conforme o gerente administrativo 
do HE, Mateus Santin, o recurso de 
capital do hospital, por ano, é na or-
dem de R$ 2 milhões e esse recurso 
é a totalidade disponível para inves-
timentos, que vão desde a compra de 
computadores até a construção de 
um prédio. “A importância do cuida-
do com o patrimônio é a dificuldade 
da compra, seja por todo o processo 
administrativo, que envolve a aquisi-
ção, ou pela limitação da quantidade 
do recurso”, destacou. 

A Instrução Normativa 205/1988 
define que caracterizada a existência 
de responsável(eis) pela avaria ou de-
saparecimento do material, ficará(ão) 
esse(s) responsável(eis) sujeito(s), 
conforme o caso e além de outras pe-
nas que forem julgadas cabíveis, a ar-
car com as despesas de recuperação 
do material; ou substituir o material 
por outro com as mesmas caracterís-
ticas; ou indenizar, em dinheiro, esse 
material, a preço de mercado, valor 
que deverá ser apurado em processo 
regular através de comissão especial 
designada pelo dirigente do Departa-
mento de Administração ou da unida-
de equivalente.

Além disso, conforme o artigo 76 
da Norma-SEI nº 1/2019/DAI-EB-
SERH, todos os empregados públicos, 
servidores públicos e colaboradores 
nomeados em cargos comissionados 
poderão ser responsabilizados pelo 
desaparecimento de bens perma-
nentes que lhes foram confiados para 
guarda ou uso, e ainda, pelo dano 
que, dolosa ou culposamente, causa-
rem a quaisquer bens permanentes 
que estejam ou não sob a sua guarda.


