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Pacientes do HE recebem
orientações farmacêuticas

A Unidade de Farmácia Clínica, juntamen-
te com o Serviço de Comunicação do Hos-
pital Escola da Universidade Federal de Pe-
lotas (HE UFPel), desenvolveu uma maneira 
de auxiliar uma paciente que permaneceu 
internada durante 28 dias, no momento da 
sua alta hospitalar, no mês de dezembro, 
com orientações de como utilizar os medi-
camentos prescritos. A ação visou promover 
uso correto dos medicamentos, a adesão ao 
tratamento e a redução de complicações 
que podem demandar novas internações, 
promovendo saúde e qualidade de vida. 

A paciente é portadora de múltiplas do-
enças crônicas e utiliza 11 medicamentos 
diferentes. Segundo a farmacêutica do HE, 
Patrícia Tust, a paciente relatava ter difi-
culdades por não ser alfabetizada e morar 
sozinha. “Foram elaborados materiais visan-
do auxiliar o entendimento da paciente em 
relação aos medicamentos que utilizará em 
sua residência. Além das etiquetas adesivas, 
a paciente também recebeu caixas para ar-
mazenar seus medicamentos, permitindo a 
organização por turnos e facilitando a iden-
tificação visual”, acrescentou.

A ação está de acordo com a Política Na-
cional de Humanização (PNH), do Ministério 
da Saúde, em que o HE participa, buscando 
efetivar os princípios do SUS no cotidiano 
das práticas de atenção e gestão, qualifican-
do a saúde pública no Brasil e incentivando 
trocas solidárias entre gestores, trabalhado-
res e usuários.

O serviço

A Unidade de Farmácia Clínica iniciou 
suas atividades no HE em 2016, prestando 
serviços como acompanhamento e revi-
são da farmacoterapia, orientação quanto 

à administração de formas farmacêuticas, 
verificação em relação a adesão do pacien-
te ao tratamento, conciliação e a validação 
medicamentosa, visando o uso racional de 
medicamentos.

Em 2017 teve início a validação de me-
dicações de uso próprio dos pacientes. Em 
2018, o serviço teve uma ampliação impor-
tante com a expansão da conciliação me-
dicamentosa na admissão para um número 
grande de pacientes clínicos internados. 
Além disso, a unidade passou a participar 
de alguns rounds, junto às especialidades, 
entre elas gastroenterologia, endocrinologia 
e Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). 

Segundo a chefe da Unidade de Farmácia 
Clínica, Luciane Rosenthal, o trabalho da 
equipe é realizado com base nas informa-
ções dos prontuários, de entrevista com o 
paciente (anamnese), análise de prescrições 
e contato com os médicos. 

De acordo com a chefe do Setor de Farmá-
cia Hospitalar do HE, Kátia Bacelo, o serviço 
de oncologia disponibiliza consultas farma-
cêuticas, promovendo a correta adesão ao 
tratamento medicamentoso prescrito, bem 
como a detecção, prevenção e/ou redução 
dos possíveis problemas relacionados a me-
dicamentos. 

Conforme Kátia Bacelo, as atividades de-
sempenhadas estão em consonância com o 
tema do Terceiro Desafio global de Seguran-
ça do Paciente da organização Mundial de 
Saúde (OMS), “Medicação sem danos”, que 
pretende reduzir em 50%, até 2022, a ocor-
rência de erros e danos graves relacionados 
a medicamentos. “O objetivo é contribuir 
para um melhor resultado terapêutico com 
cuidado especial na segurança do nosso pa-
ciente”, acrescentou.

Corredor Arte - “Cam-
panha Janeiro Branco – 
Sobreviventes da Kiss”

Em uma homenagem aos sobrevi-
ventes do incêndio da Boate Kiss, de 
Santa Maria, ocorrido em janeiro de 
2013 e em alusão à Campanha Janei-
ro Branco, dedicada à Saúde Mental, 
o Corredor Arte do HE recebe, a par-
tir desta sexta-feira (10) a exposição 
“Campanha Janeiro Branco – Sobre-
viventes da Kiss”. São 16 fotografias 
do fotógrafo Derli Soares e do editor 
André Polga, que mostram alguns dos 
sobreviventes e suas marcas após sete 
anos do acidente que deixou mais de 
240 pessoas mortas e centenas feridas.

Kelen Ferreira, idealizadora da cam-
panha e uma das sobreviventes do in-
cêndio, tem atualmente 26 anos e tra-
balha como terapeuta ocupacional do 
HE, atuando na reabilitação de pacien-
tes. “Após concluir a faculdade, enten-
di que poderia ajudar muitas pessoas, 
retribuindo o que fizeram por mim de 
forma mais humana”, afirmou.

As imagens expostas são resultado 
da Campanha #Kiss7anos, que mos-
tra como os impactados pela tragédia 
lidam com as suas marcas, através de 
fotografias e também vídeos com de-
poimentos de superação. A campanha 
pode ser acompanhada também nas 
redes sociais Facebook e Instagran, 
“Kiss:que não se repita”.

A rede social foi criada em 2014, 
pelo editor André Polga, hoje conta 
com quase 20 mil seguidores. Foi cria-
da para que tragédias como a da Boa-
te Kiss não se repitam e que o espaço 
possa reunir pais, familiares e amigos 
de vítimas, para falarem sobre as per-
das dos entes e sobre a importância de 
se manter o equilíbrio e de cuidar da 
saúde mental em situações como essa.

A exposição permanecerá até o dia 
16 de fevereiro e pode ser visitada dia-
riamente das 7h às 22h, na rua Profes-
sor Araújo, 538.
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A UFPel recebeu R$ 1,6 milhão em emendas parlamentares. O anúncio foi feito em dezembro de 
2019, pelo reitor da UFPel Pedro Curi Hallal e o deputado federal Daniel Trzeciak. Para o Hospital 
Escola será destinado R$ 1,5 milhão, que será utilizado no Serviço de Radioterapia.

 

CIPA 2020 do HE tomou 
posse nesta quinta-feira

Os membros da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) do HE, 
relativa à gestão do ano de 2020, to-
maram posse nesta quinta-feira (09), às 
10h, no auditório do HE. Após o evento, 
foi realizada a primeira reunião mensal 
para a definição das equipes de traba-
lho e cronograma de reuniões ordiná-
rias.

A presidente da comissão, na gestão 
anterior, Clarice Becker, abriu a cerimô-
nia agradecendo a participação na CIPA 
2019 e destacou a responsabilidade 
dos colaboradores que se colocam à 
disposição para atuar na comissão. 
“Vocês foram escolhidos e serão os re-
presentantes dos colegas com relação 
à prevenção de acidentes”, frisou.

A superintendente em exercício, Be-
atriz Vogt, agradeceu o trabalho desen-
volvido pela CIPA anterior, e destacou 
a mudança de cultura como um grande 
desafio dentro de uma instituição que 
há muito tempo vem com rotinas es-
tabelecidas. “O comprometimento dos 
integrantes é extremamente importan-
te nesse trabalho. Podem contar com 
o apoio da direção na realização das 
atividades desenvolvidas pela equipe”, 
salientou Beatriz ao afirmar que a ges-
tão irá fazer o possível para que as me-
lhorias aconteçam na instituição. 

O Engenheiro de Segurança do Tra-
balho, Felipe Camerini, afirmou que 
este ano o objetivo é aperfeiçoar a 
organização das atividades, tendo em 
vista que a CIPA do HE, na gestão da Eb-
serh, está no seu quarto ano. “Estamos 
em um momento ímpar, em que temos 
uma gestão que vem nos apoiando 
e que tem dado todo o suporte e ga-
rantias de que vamos conseguir imple-
mentar as melhorias possíveis dentro 
do hospital”. 

A presidente da atual gestão da CIPA, 
Camilla Benigno, deu boas vindas ao 
novo grupo e agradeceu o convite para 
a presidência da comissão. “O trabalho 
da CIPA é muito importante no ambien-
te hospitalar. Temos a responsabilida-
de de minimizar os riscos aos quais es-
tamos expostos, buscando a excelência 
sempre. Embora todos tenhamos mui-
tas atividades, especialmente na assis-
tência, é importante que o grupo esteja 
unido e que se dedique na execução 
das atividades”, afirmou.

Integrantes:  Aline Sartori, Ana Ca-
rolina Juliani, Andrea Siqueira, Ange-
lita Torres de Oliveira, Bianca Gularte, 
Camilla Benigno, Carlos Marcelo Leite 
da Silva, Cristian Dornelles, Daniele 
Piltcher, Edilma Barbosa, Gilberto Ca-
valheiro, Gilmara de Ávila, Gilson Ra-
dtke, Jean Paul Bersch, Juliano Farina, 
Marileia Stube, Marina Correa, Pabliane 
Garcia, Regina Alice Carriconde Fripp, 
Rosiéli Rech, Simone Martins, Uelito 
Rodrigo Rodrigues e Valéria Moura de 
Oliveira.


