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O

avanço das pesquisas médicas e científicas, em um ritmo

nunca antes visto, nos traz uma sinalização positiva de que
com novos processos, novas formas de atuação e, princi-

palmente, o olhar e a atenção coletivos nos farão controlar a pandemia.

Isso se expressa em ajustes nos protocolos assistenciais, na apro-

vação de terapêuticas e na maior vacinação. Esses temas são trata-
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dos nesta edição da Revista Saúde.
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Destaque para a conquista da Acreditação Plena pelo Hospital

Ernesto Dornelles - certificação da Organização Nacional de Acreditação, corroborando a qualificação em processos e gestão.

Ressaltamos, ainda, a ampliação de leitos no Hospital Regional

de São Jerônimo, e a atuação comunitária e os novos projetos assis-

tenciais da operadora Verte|Saúde, empresas que juntamente com o
Hospital Ernesto Dornelles integram o grupo Afpergs – Associação
dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul.

Nesta edição, você também encontra assuntos sobre prevenção

em saúde e qualidade de vida, foco permanente de informação qualificada. Boa leitura!

CONQUISTAMOS A ACREDITAÇÃO PLENA!
Foto Roberto Furtado

O Hospital Ernesto Dornelles foi
certificado como Hospital Acreditado
Pleno pela Organização Nacional de
Acreditação. Esse é o segundo dos
três níveis de avaliação da ONA e
a conquista atesta a qualidade e a
segurança de todos os processos
assistenciais e gerenciais,
consolidando o amadurecimento em
gestão e na cultura da qualidade.

P

ara o bom atendimento médi-

ção funcionar. “Esses processos preci-

ção do Planejamento Estratégico, em

estrutura que o paciente não

com qualidade e segurança, e é justa-

das Superintendências, Everton Meyer

co-hospitalar, existe toda uma

vê, mas que é fundamental: desde o

agendamento, consultórios, cirurgias,

exames, serviços parceiros, gestão de
Egydio Fuchs | Diretor-Presidente da Afpergs

Foto Roberto Furtado

Superintendentes do HED celebram a certificação

sam ser gerenciados, para que atuem
mente a gestão integrada deles que é

auditada pela ONA”, observa a supervisora de Gestão da Qualidade, Renata

leitos, manutenção, nutrição, higieni-

Gueresi.

todos os setores que fazem a institui-

no HED começou com a implanta-

zação, controladoria, finanças – enfim,

A cultura da gestão da qualidade

Pioneirismo e planejamento

SUMÁRIO CLICÁVEL:

“Através do nosso pioneirismo, estabelece-

3

Valorizando

nossos

colabo-

radores, são “modelos” da capa
desta edição a enfermeira Thais
Costa, e a técnica de enfermagem
Titiele Perdomo, ambas da UTI.
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2006, sob a coordenação do assessor

Morais. “Buscamos criar um conjunto

de estratégias e ações para concretizar nossa missão: ser referência como

empresa assistencial qualificada e au-

tossustentável. A Acreditação faz parte
disso”, ressalta.

Inovação e desenvolvimento
“O HED tem se desenvolvido muito, antes mesmo

mos a primeira comissão de controle de infecção

da primeira certificação em 2017, pois, desde a implan-

mento de Riscos, o que demonstra nossa preocu-

melhoria contínua, a principal filosofia das Acredita-

do Brasil e implantamos o Serviço de Gerencia-

pação com a segurança do paciente, antes mes-

mo de iniciarmos nosso processo de Acreditação.
Com isso, traçamos nossas metas: em 2017, nos
tornamos um hospital Acreditado, onde o foco

é a segurança e, dentro do nosso planejamento,
conseguimos atingir o segundo nível da acredi-

tação da ONA, o que muito nos orgulha e demonstra nosso comprometimento com a melhoria contínua.”

Dr Ricardo Guterres, Superintendente Médico

tação do planejamento estratégico, nós primamos pela
ções. Temos um Ernesto Dornelles inovador, que busca
excelência em todos os seus serviços, com o desafio de,

em 2022, se tornar um hospital Acreditado com Excelência - e com o nosso time de profissionais altamen-

te capacitados, temos total condição de alcançar. Por
isso, ser um hospital Acreditado Pleno demonstra todo
o nosso trabalho para sempre entregar uma assistência

de qualidade e segura aos nossos pacientes, que estão
no centro do nosso cuidado.”

Odacir Rossato, Superintendente Administrativo
Revista Saúde - Setembro/Outubro/Novembro 2021
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PARCEIROS

OS DESAFIOS DA ACREDITAÇÃO ENVOLVEM PARCEIROS NO HED
NUCLIMAGEM: tecnologia e segurança
O alinhamento da Nuclimagem – Clínica de Medicina

Ao quesito segurança, somam-se adequações nos pro-

cessos administrativos, com novos indicadores assisten-

dioterapia contava com apenas oito

trabalho. Seu diretor, Dr. Belmonte J. Marroni, observa que

bém foi aprimorada, com a implantação de novo software

como serviço parceiro do HED para a

“segurança e qualidade são o nosso foco. Sempre seguimos

os rígidos parâmetros da Comissão Nacional de Energia

Nuclear, em termos de inspeções, plantas e fluxos internos.
Isso nos auxiliou na integração às avaliações da ONA, sob

a coordenação do HED”. Ele ressalta a atuação do setor de
Física Médica e Administrativo, nas pessoas da física médica

Betina Braga e administradora Rozália Nunes, na criação e
adaptação dos novos protocolos e instruções de trabalho
para o espaço de atendimento ao cliente e assistencial vinculado à área médica. Estas atividades incluíram o controle

de qualidade da instrumentação, treinamentos da equipe
técnica, radioproteção e processamento de imagens.

ciais e sinalização de áreas. A relação com o cliente tam-

que integra imagem e laudo, proporcionando rapidez e
eficiência nos resultados, reduzindo o tempo de permanência dos pacientes baixados, assim como favorecendo

a comodidade ao paciente, que pode obtê-los diretamen-

te via site (www.nuclimagem.com.br), ou ser acessado
pelo médico solicitante em plataformas móveis. “Isso traz

muita praticidade e conforto ao paciente, que sai do procedimento com protocolo e senha para acessar o resul-

tado”, observa a analista de marketing Jessica Peixoto. A
Nuclimagem no HED realiza exames de Medicina Nuclear

(cintilografia), Ultrassonografias do coração / vascular, ECG
e teste ergométrico.

De acordo com o diretor de ges-

tão da CINECORS – Cardiologia In-

tervencionista, Dr. Julio Vinícius de
Souza Teixeira, “marcadores médicos
e assistenciais foram fundamentais

para seguirmos no rumo da Acreditação junto com o
HED”. Como indica-

dor médico, ele cita

a qualificação e experiência em cardiolo-

gia intervencionista,

do indicadores de capacidade médi-

ao paciente, sendo menos invasiva,

qualidade”, afirma.

de internação”, garante o Dr. Julio.

ca com parâmetros internacionais de
Outro medidor de qualidade e

to e a adesão da equipe, ele destaca

feita pela técnica ra-

com marcador de qualidade: “Nos-

dimentos de cateterismo: “Pode ser

à capacitação médica
e assistencial”

dial (pelo braço), ou
pela técnica femural.
A abordagem radial,
que é a mais prati-

cada na CINECORS, é

enfatizando a capacidade de atender

reconhecida internacionalmente como

como o tempo de atendimento da

dico, complementando: “É mais com-

Emergência até a CINECORS, segun-
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padrão de qualidade”, assegura o méplexa, porém garante mais benefícios

dimento individualizado e o acolhimento
humanizado são fundamentais no pro-

cesso de qualidade e segurança, sendo

guindo todos os protocolos de gestão,

um dos valores do VITTA.

fluxos assistenciais e operacionais, em-

basado na experiência do Instituto de

A analista destaca, entre os benefí-

Oncologia Kaplan, implantada também

cios da certificação, “a credibilidade da

no VITTA pela analista de qualidade sê-

marca, a demonstração pública do pa-

nior Cristine Nascente Igansi.

drão de qualidade assistencial e técnica,

a segurança no atendimento percebida

“Estávamos bem preparados e pron-

pelo paciente e a padronização de flu-

tos para contribuir, pela excelência de

xos, que auxilia na redução de custos.

nossas equipes. Nosso cuidado é todo
Analista de qualidade Cristine
Nascente Igansi

Assim, é possível identificar e elencar esforços onde são necessários”.

SIDI: impulso na cultura da qualidade
“Acompanhar o HED no processo de Acreditação Plena

SIDI, Dr. Carlos Jader Feldman, já demonstra os benefícios

sistência no setor hospitalar.” A afirmação do diretor do

Hospital: “Foi muito proveitoso, pois detectamos gargalos

foi excepcional. Sem dúvida, a instituição cresce com con-

Ao ressaltar o comprometimen-

segurança é a abordagem em proce-

“Experiência somada

angioplastias. “Revisamos processos,

abreviando a recuperação e o tempo

Aliás, ela ressalta que a atenção, o aten-

Acreditação ONA. Porém, já estava se-

centrado no paciente, com segurança e

tão integrada e comunicação assertiva
entre todos os setores”, garante Cristine.

meses de operação quando foi avaliado

desempenho, com base em efetiva ges-

CINECORS: sintonia com indicadores mundiais

Foto Acervo Vitta

O VITTA – Centro Avançado de Ra-

Nuclear à conquista da Acreditação se deu pela revisão
dos princípios de atendimento, assistência e de rotinas de

4

VITTA: pronto para contribuir

Foto Roberto Furtado

gerenciais ao trabalho do SIDI nas unidades sediadas no

na nossa operação e aprendemos como superá-los, sempre

focados nos adequados processos de segurança ao pacien-

também o atendimento e a assistência

te”.

sos técnicos e enfermeiros são extre-

de na capacitação da equipe: “Está ainda mais preparada

atender os pacientes, com todos os

palmente porque adotamos metodologia de gestão em

O Dr. Carlos Jader destaca, também, o salto de qualida-

e atenta, muito integrada à cultura da qualidade, princi-

mamente habilitados para receber e

nossos processos, com métodos claros e seguros para o

cuidados que lhes dão segurança e

melhor atendimento”.

conforto”, assegura. E conclui: “Fazer

parte de uma instituição certificada

E complementa: “É um avanço que se reflete em todas

com a Acreditação sem dúvida é van-

as interfaces do paciente com o serviço, e, com certeza,

tagem competitiva, uma diferenciação
no mercado”.

será em breve importante requisito e diferencial no merDr. Carlos Jader Feldman

cado”.
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Como evitar e tratar fraturas em idosos
O aumento da longevidade,
o natural desgaste ósseo
pela idade e acidentes
domésticos estão entre
as principais causas
de fraturas em idosos,
especialmente do fêmur.
O cirurgião ortopedista
Fernando Rossi Mielke,
especialista em cirurgia
do quadril, do Centro de
Traumatologia e Ortopedia,
alerta sobre como evitar
as fraturas, os principais
sintomas e tratamentos.

D

or, histórico de quedas, incapacidade de se locomover e encurtamento do

membro inferior são sinais de alerta, e a presença de fratura no quadril
deve ser investigada o mais rápido possível. “Assim como AVC e infarto do

coração, as fraturas do fêmur em idosos são consideradas ‘tempo-sensíveis’, ou
seja, quanto mais precoce o tratamento, maiores as chances de um bom resulta-

do”, garante o Dr. Fernando. Uma simples radiografia pode detectar o problema e,

segundo o médico, “a cirurgia geralmente é o procedimento correto. Para não ser
operado, somente em casos de contraindicações clínicas graves”, observa.

O tratamento cirúrgico objetiva aliviar a dor e permitir mais mobilidade. Ge-

ralmente de média complexidade, as avaliações pré-operatórias já vão indicar qual
o implante necessário para cada caso: haste, placa ou prótese de quadril. Depois

da cirurgia, o envolvimento da família é fundamental: atenção para a fisioterapia,
analgésicos e anticoagulantes, como prevenção para trombose e embolia”. O cirurgião indica o prazo de três a seis meses para a total recuperação.

•
•
•
•

Para prevenir:
Manter a osteoporose sob
controle, com exames de
densitometria óssea.

Repor o cálcio e a vitamina D.
Tomar sol pelo menos 15
minutos por dia.

Praticar atividades físicas.

Evitando acidentes
domésticos:

•
•
•
•

APRENDIZADOS NO MOMENTO DA PANDEMIA
Ninguém duvida de
que a pandemia mudou
posturas em todas as
áreas – social, econômica,
de comportamentos, de
lazer, trabalho e também
na medicina. Ajustes
gerenciais, novas formas de
pesquisas, grande volume
de novas informações
e estudos, levaram a
adaptações e aprendizados
em tempo recorde.

Retire tapetes e cuide com
pisos escorregadios.

Coloque barras de mão nos
banheiros.

Prefira sapatos com solados
antiderrapantes.

Coloque luz noturna nos

ambientes – quarto, corredor,
banheiro.

O

coordenador da cirurgia car-

mais integral, com uma visão múlti-

rá, daqui para a frente, essa visão de

Michael Pereira, é assertivo:

do lugar a uma atuação conjunta de

aplicações: “Estamos aprendendo mui-

díaca no HED, Dr. Wagner

“A busca pela solução de problemas

geralmente leva a um salto no conhe-

pla. A especialidade única está danvárias especialidades, como medicina

intensiva, pneumologia, cardiologia,

cimento, ao desenvolvimento de no-

fisioterapia, fonoaudiologia, simulta-

demos a tratar o paciente de forma

Para o médico, a medicina leva-

vos processos e tecnologias. Apren-

neamente”.

aprendizado contínuo para rápidas
to sobre o esquema vacinal, a utilizar
a telemedicina, tanto de forma técnica
como para relação com os pacientes, e

a trabalhar com educação continuada
praticamente ininterrupta”, cita.

Cardiologia como exemplo
“As endocardites e pericardites (inflamações na

que nos davam poucos dados em comparação com os

quelas da Covid-19, estão tendo maior incidência. Es-

tem antevermos complicações, como infartos, insufi-

membrana que envolve o coração), que podem ser setamos pesquisando o motivo, mas, certamente, nos indicará novas soluções”, assegura o Dr. Wagner Pereira.

Outro exemplo apontado pelo médico é a utiliza-

ção de cateteres com sensores. “Usávamos cateteres

6
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atuais que exibem dezenas de informações e permiciência cardíaca e choque hemodinâmico.

O fato é que a cardiologia e a medicina como um

todo estão com olhos já no futuro, absorvendo conhecimento para melhores tratamentos”, conclui.

Revista Saúde - Setembro/Outubro/Novembro 2021
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Chegamos mais uma vez
a duas das datas mais
importantes do calendário
oficial da saúde: o Outubro
Rosa, que alerta para a
importância da detecção
precoce do câncer de mama,
e o Novembro Azul, que
atenta para a necessidade
de prevenção ao câncer
de próstata. E, em mais
um ano, lembramos que
diagnósticos e tratamentos
devem ser mantidos, mesmo
com a pandemia.

Outubro Rosa e Novembro Azul
Sempre é bom lembrar
que diagnóstico
precoce salva vidas

S

e, com mais pessoas vacinadas,

estamos aos poucos retomando

consultas, diagnósticos e tra-

tamento, por outro, os especialistas

afirmam que este retorno ainda é um

tanto tímido, devido ao grande represamento do ano passado. Por isso, vale

reforçar a informação: é grande o risco
de retardar diagnóstico e tratamento,
devido ao avanço da doença – em mulheres e homens –, ressaltando, ainda, a

opção por teleconsulta e a manutenção
dos rígidos controles sanitários no Hospital Ernesto Dornelles.

8
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Quanto antes
detectar, mais
chance de cura
As campanhas de esclarecimento para a

prevenção do câncer de mama e o de próstata baseiam-se em um ponto fundamental:

quanto mais precoce a doença for identificada, mais serão as possibilidades de cura.
O mastologista Mario Schorr e o urologista

Marcus Falcão Bohmgahren reforçam que a

Câncer de próstata: segundo mais
prevalente entre os homens
Perdendo apenas para o câncer de pele, o de próstata registra

mais de 60 mil novos casos por ano no Brasil. “Desde o começo

da pandemia, notamos que 20% dos novos casos são detecta-

dos já em estágio avançado”, observa o urologista Marcus Falcão
Bohmgahren, que faz um alerta: “Quem já foi diagnosticado deve
manter o tratamento”.

Ele enfatiza, também, que é importante que os homens vol-

teleconsulta é uma boa opção para um pri-

tem a fazer seus exames de rotina e check-ups, e, principalmente,

exames de imagem é essencial, assim como

histórico familiar. “Na avaliação de rotina, um simples exame de

a manutenção das medidas sanitárias de

rastreamentos complementares mais aprofundados”. Exames de

HED, associadas ao avanço da vacinação.

50 anos, e, se tiver casos na família ou for afrodescendente, a par-

meiro contato, porém o rastreamento por

que não ignorem sintomas – como dificuldade para urinar – ou

avaliação física. Ambos destacam, também,

sangue indica os níveis de PSA. Se estiverem alterados, é preciso

prevenção ao coronavírus praticadas no

investigação de câncer de próstata devem ser feitos a partir dos

Eles ressaltam que o espaçamento entre

tir dos 45 anos.

consultas, ambientes arejados, higienização
de mãos e uso de máscara são fundamentais
para a segurança do atendimento.

CAMHED: tratamento
integral da mulher
Como gestor do Centro de Atenção à

Saúde da Mulher do HED – CAMHED, o Dr.

Mario Schorr ressalta que o autoexame é im-

portante, a partir dos 18 anos, para identificar
nódulos, e a mamografia anual é indicada a
partir dos 40 anos, para todas as mulheres.
“No entanto, se houver casos com familia-

res próximos, o rastreamento deve começar

dez anos antes da idade do familiar ao ser
diagnosticado”. Tendo a reparação e preser-

vação da mama como diferenciais do serviço,
o CAMHED conta ainda com especialistas em

ginecologia e oncoginecologia, endometriose, investigação de infertilidade, preservação

Hábitos para uma boa saúde
Uma boa imunidade ajuda nosso organismo a ficar saudável. As di-

de óvulos e embriões e fertilização assistida,

cas são simples: alimentação balanceada, pouca ingestão de carboi-

terapêutico.

exercícios físicos regularmente.

além de apoio psicológico, nutricional e fisio-

dratos e gordura animal, evitar fumar e beber em excesso, e praticar

Revista Saúde - Setembro/Outubro/Novembro 2021
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O coronavírus ainda está por aqui!
Mesmo com a redução de casos graves, devido às vacinas, o vírus ainda está
circulando, com novas mutações, como a variante Delta
Fotos Roberto Furtado

Medidas + vacinas = menos variantes
Por isso manter as medidas sanitárias é tão importante:

O caso é que, para controlarmos a pandemia, pre-

o uso de máscara, higiene frequente das mãos, evitar aglo-

cisamos olhar para o todo, para o coletivo. Mais vacina-

vacinal completo. “Todas as medidas juntas reduzem a circu-

dose de reforço inicialmente para idosos acima de 70

merações, manter locais arejados, além, claro, do esquema

lação do vírus e, consequentemente, o número de infectados
e o surgimento de novas variantes”, reforça a Dra. Graziela.

ção – inclusive já está prevista, pelo Ministério da Saúde,

anos e imunodeprimidos, e as medidas preventivas de
segurança.

“Impacto da vacina
é inegável”
A gestora da UTI, médica inten-

sivista Carla Bittencourt Rynkowski
classifica como um “fenômeno” o

impacto da vacina em um cenário
que foi muito complexo nos meses

A

infectologista Graziela Regi-

A epidemia mundial causada pelo SARS-CoV-2
mudou nossos hábitos, nossa forma de trabalhar,
estudar, de nos comunicarmos, o nosso lazer,
nossas relações sociais.
Assim como nos adaptamos a um novo estilo de
vida, o vírus também se adapta e cria variações, às
quais devemos estar muito atentos.

das UTIs do HED tinha 90,5% da ocu-

pação por pacientes com Covid; já

gência, como de internação clínica e,

ainda está circulando: “Não dá para

mesmo, na UTI. Um cenário positivo,

cesso de replicação. Quando ocorrem
algumas mutações específicas, estas

Variante Delta: transmissão mais rápida,
mas a vacina protege contra casos graves

gem do vírus em circulação. Quando
ocorrem alterações significativas, os
cientistas avaliam se elas podem interferir no comportamento do vírus”.

Uma coisa é certa: as linhagens

seguirão surgindo enquanto o SARS-

-CoV-2 estiver circulando, afirma a médica.

Revista Saúde - Setembro/Outubro/Novembro 2021

se comparado aos primeiros meses

do ano. “Desde março, que foi nosso

pico de internações por Covid, tivemos uma redução de cerca de 70%,

e, sem dúvida, a vacinação é a gran-

podem estabelecer uma nova linha-

Em julho, tivemos notícias sobre

soas vacinadas, embora muito me-

de responsável”, observa a pneumo-

te Delta no Rio Grande do Sul. “De

também podem seguir transmitindo

gestora de fluxos assistenciais do

ressaltando que “as vacinas são fun-

O Dr. Alexandre Becker, gestor

a transmissão comunitária da varianacordo com informações do CDC

(Centers for Disease Control and Pre-

vention), ela é mais contagiosa (cerca
de 2x mais do que as variantes pré-

vias), e pode, inclusive, infectar pes-

nos frequentemente. E essas pessoas

logista Juliana Cardozo Fernandes,

o vírus”, assegura a infectologista,

Hospital.

damentais e seguem protegendo

da Emergência, registra um decrés-

e morte”.

de Covid: “Além de menos casos, os

contra hospitalização, infecção grave

Esforço coletivo
pela saúde

confirmados são de menor gravida-

HED, explica que “é característica dos

sofrerem mutações durante seu pro-

afirma.

É fato que há uma redução sig-

nificativa de casos, tanto na Emer-

de Controle de Infecções do

em agosto, essa taxa caiu para 32%”,

Enquanto houver casos,
o HED permanece alerta

na Kist, gestora do Serviço

vírus de RNA, como o SARS-CoV-2,
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de março a junho. “Em maio, uma

cimo de 90% de pacientes suspeitos

de”. Porém, ele reitera que o vírus
relaxar, achando que estamos livres
do vírus. As pessoas devem tomar as

doses completas da vacina e manter
as medidas preventivas. É um cuidado para si e para os outros”.
Com

revisões

sistemáticas

e

monitoramento constante de casos,
protocolos de segurança, e logística de leitos clínicos e de UTI, o HED
mantém o Comitê de Gestão de Crise

acompanhando todos os indicadores

assistenciais, pronto para estabelecer

Uma mudança mais que positi-

va, que é acompanhada pela movimentação diária na disponibilidade

de leitos, conforme a demanda: “Dos
leitos exclusivos para Covid, hoje, não
chegamos a ocupar 50%, incluindo aí
os leitos clínicos também”, observa a

Dra. Carla. Ela também reforça a necessidade da manutenção das medi-

das sanitárias de prevenção, inclusive

para desacelerar o ritmo de transmis-

são da variante Delta: “Se não frearmos a circulação do vírus, outras

variantes surgirão. É um esforço de
todos”, conclui.

as necessárias estratégias de ação a
cada panorama.
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Gestão de dados na UTI recebe Selo de
Reconhecimento

Fotos Acervo HED

IV Jornada de
Fisioterapia
Hospitalar

VOZ DO
PACIENTE
Justo e perfeito

O alto nível de qualidade na gestão de dados da Unidade de Terapia In-

tensiva recebeu o Selo de Reconhecimento da Epimed Solutions, com o aval

da Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB. O controle das informações contribui para o Registro Nacional de Terapia Intensiva, delineando
o perfil do paciente, o que auxilia a qualificar a assistência e os cuidados.

O Selo de Reconhecimento é conferido a somente ¼ das UTIs brasileiras

que utilizam a ferramenta da Epimed, o que reitera o comprometimento do
HED com a qualidade do serviço.

Fotos Acervo HED

De 8 a 11 de setembro, foi re-

alizada a VI Jornada de Fisioterapia Hospitalar do HED, reunindo
especialistas de várias instituições

e Fáscia no Balanço da Funcionali-

Centro de Nefrologia e Diálise reconhecido
pelo cuidado cardioprotetor

curso “Descomplicando a Mobili-

A Fresenius Medical Care reconheceu a atuação do Centro de Nefrologia e Diálise

ministrado pelos fisioterapeutas do

com a placa de reconhecimento de Cuidado Cardioprotetor. A placa simboliza a

Cristiano Rodrigues.

(HDF) e bioimpedanciometria, as quais, conjuntamente, geram melhores resulta-

médicas em lives e curso híbrido à

distância. As lives abordaram “Dor
dade” “A Gestão do Mobilizar”. O
zação Precoce: teoria e prática”, foi

(CND) nos cuidados com os pacientes renais cardiopatas, destacando o serviço

HED, Paulo Ricardo Marques Filho e

estrutura oferecida pelo CND e pelo monitoramento com hemodiafiltração online

Segurança do paciente HED é tema de artigo em
revista científica internacional
A coordenadora do Serviço de Epidemiologia e Geren-

ciamento de Riscos (SEGER), a Doutora em Enfermagem
Cassiana Prates, publicou um artigo sobre a cultura da se-

gurança do paciente no HED no International Journal of
Health Care Quality Assurance. Esta publicação científica

internacional é direcionada a práticas que promovem a

qualidade e a segurança assistenciais. O trabalho intitu-

lado “Avaliação da cultura de segurança do paciente em
um hospital geral privado: um estudo de caso no Brasil”
foi baseado na sua tese de doutorado e analisa a percepção dos profissionais assistenciais e administrativos sobre
a cultura da segurança do paciente.

“Construir um ambiente justo, de aprendizado e com

12
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dos na qualidade do tratamento do paciente renal cardiopata.

Ficha anestésica digital:
melhor acompanhamento aos pacientes
no Centro Cirúrgico

transparência são os três pilares que norteiam a Política
de Segurança do Paciente no HED e que direcionam os

colaboradores a prestarem uma assistência de qualidade
e livre de danos desnecessários”, explica a autora, que es-

tuda sobre o tema desde 2009, quando foi criado o SEGER

do HED. “Naquele período, a cultura da segurança do paciente ainda era pouco difundida nas instituições hospitalares. Por isso, realizamos diversos treinamentos, pales-

tras e encontros com os colaboradores para disseminar as
melhores práticas de qualidade e cuidado na assistência.”
Acesse o artigo clicando aqui

http://bit.ly/artigosegurançadopacientehed

O acompanhamento dos pacien-

tes cirúrgicos no HED conta com mais

uma ferramenta de qualidade e assertividade, com a utilização da ficha

anestésica digital no Centro Cirúrgico.
O aplicativo AxReg da Anestech Innovation Rising elimina o manuseio de

papéis, colaborando para a seguran-

ça de profissionais e pacientes, antes,
durante e no pós-operatório. É mais
segurança, praticidade e proteção aos
pacientes.

Fotos Acervo HED

“Quero agradecer à equipe do
Hospital Ernesto Dornelles, em
especial ao pessoal do 9° andar
(setor covid19), e ao pessoal do
10º andar. Esta é minha homenagem aos profissionais de saúde. Se
existem pessoas que merecem as
melhores e maiores homenagens,
essas pessoas são vocês, profissionais de saúde incansáveis! Nesta
hora de provação, merecem todas
as palavras de apoio. Mais do que
excelentes profissionais, vocês são
seres humanos incríveis que passam o tempo a lutar para salvar
vidas, para cuidar e melhorar as
condições de inúmeras pessoas
em dificuldade. Continuem a lutar,
a mostrar que juntos somos mais
fortes, que unidos podemos vencer todas as doenças, que os milagres podem acontecer. Esta é minha homenagem sincera a quem
todos os dias se esforça pelo próximo! Obrigado a todos que me
acompanharam e me aturaram e
espero que tudo continue JUSTO e
PERFEITO”. Nilton de Almeida Rene

Ótimos profissionais
“Fui muito bem atendida e auxiliada pelos profissionais do Hospital Ernesto Dornelles, todos sem
exceção foram ótimos profissionais.
Fiz uma cirurgia de coluna e tive o
melhor atendimento desde os profissionais da sala de cirurgia e sala
de recuperação até a chegada ao
quarto. Parabéns Hospital Ernesto Dornelles. Muito obrigada pelo
carinho e atenção de todos. Muito
obrigada mesmo”. Mira Comin

Revista Saúde - Setembro/Outubro/Novembro 2021
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VERTE | SAÚDE

HRSJ

Hospital Regional de São Jerônimo
amplia leitos para atendimentos SUS

OPERADORA VERTE|SAÚDE
ENTREGA DOAÇÕES A ONGs

Mantendo as medidas sanitárias, o HRSJ retoma a normalidade assistencial

Ação contou com a participação dos beneficiários e colaboradores

M

Fotos Rone Fontela

ais 48 leitos para clínica

Fotos Acervo HRSJ

médica serão disponibiliza-

dos à população da Região

Carbonífera no início de outubro.
Com internação exclusiva pelo Siste-

ma Único de Saúde – SUS, estão localizados no terceiro andar do Hospital
Regional de São Jerônimo.

O administrador do HRSJ, João

Batista Pozza, informa que os leitos

são equipados com oxímetros e respiradores, e que o local conta, tam-

bém, com sala de curativos, ar-con-

dicionado central, sala de estar para
médicos e sala de estar para familiares de pacientes.

Novas contratações

Direção da Afpergs em visita
às obras do Hospital

Ampliação para
mais atendimentos
Prosseguindo com as obras de am-

pliação custeadas pela Associação dos

“Estão sendo contratados fun-

Funcionários Públicos do Estado do Rio

ção, manutenção, técnicos de enfer-

ra do Hospital, o HRSJ se prepara para

Batista, complementando: “Também

viços de apoio e diagnóstico, como la-

de médicos hospitalistas, exclusivos

esse aumento”, garante João Batista,

cionários para higienização, nutri-

Grande do Sul – Afpergs, mantenedo-

magem e enfermeiros”, relata João

receber mais pacientes da região. “Ser-

será constituída mais uma equipe

boratório e de imagem, já contemplam

para estes novos leitos”.

já visando à demanda represada com

sobre o HRSJ, acesse
https://www.facebook.com/
HCSJRS/
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Operadora Verte|Saúde realizou uma série de ações para
comemorar o Dia do Amigo
e para distribuição dos donativos da
Campanha do Agasalho 2021. As atividades contaram com a participação
dos colaboradores e dos beneficiários.
Todos os funcionários foram convidados a participar do Correio Amigo,
escrevendo uma carta com mensagens
de elogios e incentivos, para encarar
os desafios da rotina, em meio à pandemia, mostrando que com a colabo-

ração de todos é possível melhorar as
relações interpessoais. Foram entregues mais de 600 cartas.
Doações a ONGs
Os colaboradores também foram
incentivados a participar doando calçados, roupas e alimentos não perecíveis. As doações foram destinadas ao
projeto Viva a Rua, que visa a ajudar
pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, e para
a SPAAN (Sociedade Porto-Alegrense
de Auxílio aos Necessitados). Foram

O EncontrARTE é um espaço de atendimento especia-

lizado que oferece atividades para expressão de emoções,
conflitos, desejos, pensamentos livres e lembrança

liberando consultas e cirurgias eletivas

tos que não são possíveis de serem verbalizados, através de

to de pessoal e de médicos. O Pronto

modelagem, recortes e colagens, entre outros.

e estamos sempre atentos às medidas

solução de problemas e melhora do relacionamento inter-

Melhore sua qualidade de vida, expressando sentimen-

conforme escalas e dimensionamen-

técnicas e materiais diversos, envolvendo pintura, música,

Socorro está atendendo normalmente,

Principais benefícios: autoconhecimento, motivação, re-

preventivas contra o coronavírus”.

arrecadados mais de 500 itens, entre
roupas e alimentos.
Na mesma ação, foram recolhidas rações para contemplar os amigos
pets, e todo o material foi destinado
à ONG Patas Dadas, a qual busca resgatar animais em situação de abandono, proporcionando o atendimento
veterinário necessário até que estejam
prontos para adoção.
Todas as ações realizadas seguiram os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.

Conheça o novo projeto da Verte|Saúde

a pandemia: “A retomada pós-Covid
está sendo bem controlada. Estamos

Para saber mais

Solidariedade a quem precisa

pessoal, assim como desenvolvimento de inteligência emo-

cional, criatividade e muito mais!
Disponibilizado para pesso-

as a partir dos 12 anos.

Para saber mais, entre em

contato pelo número (51) 32841588 ou pelo WhatsApp (51) 9
9911-7528. Link do WhatsApp:
https://bit.ly/whatsvsip

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o EncontrAR-

TE: https://bit.ly/3zeacdu
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PERGUNTE AO DOUTOR

PARCEIRO
Foto Acervo pessoal

Tire suas dúvidas sobre o Remdesivir
“Tenho lido na imprensa e recebido informações, sobre um medicamento

chamado ‘remdesivir’ que ajuda no tratamento da Covid-19. Poderiam me
esclarecer melhor?” Maria Alice – Porto Alegre

Nova responsável técnica do VITTA
reafirma foco no atendimento humanizado
Confiança, segurança, resolutividade e interação com os pacientes

O Remdesivir é o único medica-

indicado apenas para quem apresen-

Covid-19. Este antiviral foi aprovado

vid-19. Sua aplicação é intravenosa,

mento recomendado em bula contra
em março deste ano pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para uso exclusivo em hospitais. Não é vendido em farmácias.

É utilizado no HED para os pa-

cientes internados, com mais de 40
quilos e acima de 12 anos, como

prescrito em bula. O Remdesivir impacta no tempo de internação hos-

pitalar pois reduz sintomas da SARS-

CoV-2 acelerando a recuperação dos
pacientes. O Remdesivir combate a

replicação do vírus no organismo e é

ta formas moderada e grave da Conecessitando de acompanhamento

médico. O tratamento dura de cinco

Dra Juliana Cardozo Fernandes
Pneumologista e Gestora de

a dez dias, conforme a evolução de

Fluxos Assistenciais do HED

cada paciente.

O Remdesivir já auxiliou no com-

bate de outros tipos de coronavírus,
o SARS (síndrome respiratória aguda

grave) e o MERS (síndrome respira-

tória do Oriente Médio). Está sendo
utilizado nos Estados Unidos desde

A

médica radio-oncologista Denise Ferreira Silva Al-

vel técnico e tecnológico, e humanização no atendimento,

VITTA – Centro Avançado de Radioterapia, reitera

pessoas muito especiais. Todos são tratados pelo nome, res-

ves, que assumiu o cargo de responsável técnica do

a linha de trabalho sintonizada aos princípios do serviço:

segurança, resolutividade, acolhimento e atendimento humanizado.

“É uma grande responsabilidade que temos com a saú-

de dos nossos pacientes, e trabalhamos para garantir um

tratamento de qualidade e segurança, aliados à tecnologia
de ponta em radioterapia”, assegura.

Ao destacar o grande diferencial do VITTA – alto ní-

maio e possui registro de uso emer-

vencendo os receios naturais e construindo uma relação de
confiança”.

Ela ressalta a integração da equipe, que conta ainda com

dois físicos médicos, um dosimetrista, quatro técnicos em

radiologia e um profissional de enfermagem. “Também contamos com rede multidisciplinar de apoio, com psicólogo,
odontólogo, nutricionista, enfermeiros”.

trália, na Suíça e na União Europeia.

O ensaio clínico Activ1 é coordenado pela Duke Clini-

utilizam Remdesivir, que é um antiviral já aprovado pelo

são do National Institute of Health (Instituto Nacional de

um outro remédio em paralelo para potencializar o efei-

cal Research Institute, da Duke University, sob a superviSaúde) dos Estados Unidos. O objetivo é verificar como

o Remdesivir pode reduzir a progressão da doença e os
índices de mortalidade, diminuindo o tempo de interna-

ção e aumentando as chances de recuperação, quando
associado a três tipos de imunomodulares. Estão participando, além dos Estados Unidos, o Brasil, o Peru e a Ar-

gentina. O HED é o centro coordenador desse estudo no
Brasil e incluiu o maior número de casos até o momento.

Ela esclarece que é “um estudo duplo cego, rando-

mizado, ou seja, nós, pesquisadores, não sabemos qual
remédio foi dado ao paciente.

O paciente recebe duas linhas de tratamento: todos
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pondemos às suas perguntas e dúvidas, e, com isso, vamos

Foto Acervo VITTA

gencial aprovado no Canadá, na Aus-

Tecnologia avançada
para mais segurança

HED participa de estudo internacional sobre o Remdesivir



a Dra. Denise enfatiza que “vemos nossos pacientes como

O tratamento de radioterapia no VITTA,

FDA e pela Anvisa para tratamento de Covid, e recebem

conforme explica a médica, utiliza a técnica

exclusiva de “dosimetria in vivo baseada em

to”. O objetivo do estudo é avaliar o efeito associado

Epid”, a qual garante que a dose de radia-

dessas duas medicações.

ção administrada siga exatamente o plane-

Essas opções podem ser um dos imunomoduladores

jamento determinado pelo médico radio-

ou placebo. “É a parte que está sendo testada”, explica a

-oncologista e pelo físico médico. “A dose

médica. “Até agora, vimos bons resultados no que tange

de radiação é direcionada para o local de

a efeitos colaterais, sem risco, nenhum preocupante, e

tratamento, minimizando ao máximo atin-

tivemos um número significativo de altas.” O estudo ain-

gir órgãos sadios.” Essa técnica é agregada

da está em andamento e deve ser publicado no próximo

ao Acelerador Linear Versa HD, para acom-

ano.

panhamento em tempo real, assegurando

que estão adequados todos os parâmetros

Saiba mais:

prescritos a cada tratamento. “Realizamos,

https://bit.ly/pesquisainternacionalcovid19

também, imagens diárias para o melhor

monitoramento do tratamento”, afirma a

Para enviar sua pergunta, é só clicar aqui
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Dra. Denise Ferreira Silva Alves, reponsável técnica

responsável técnica do VITTA.
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ENCONTRE AQUI.
Exames de diagnóstico e tratamentos em único lugar, no HED.

Análises Clínicas
LABORATÓRIO DO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
Térreo do prédio 2 - Telefone e WhatsApp (51) 3217.8877

Anatomia Patológica
LABORATÓRIO GEYER - 3º andar do ambulatório - (51) 3223.4956
e 3219.2554 - laboratoriogeyer.com.br

Arritmias Cardíacas
RITMOCOR - 3º andar do ambulatório, sala 023 - (51) 3219.3606
Whatsapp (51) 996174208 - ritmocor.com.br/

Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica
CINECORS - 8º andar do prédio principal - (51) 3217.6448
cinecors.com.br

Ecografia, Tomografia, Ressonância
Magnética, Ecocardiografia e Ecodoppler
SIDI Serviço de Diagnóstico por Imagem - Térreo (Ressonância) e
2º andar do ambulatório (demais serviços) (51) 3230.9168
sidiltda.com.br

Endoscopia
HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
2º andar do prédio principal - (51) 3217.8885

Hemodiálise

Medicina Nuclear (Cintilografia),
Ecocardiografia, Ecodoppler Vascular,
Ergometria e ECG
NUCLIMAGEM - 3º andar do prédio principal e 3º andar
do ambulatório - (51) 3217.2666 - nuclimagem.com.br

Oftalmologia
CLÍNICA SULVISION - 3º andar do ambulatório
(51) 3223.8685 / 3282.2207 - sulvision.com.br

Oncologia
HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
2º andar do prédio principal - (51) 3217.85505

Ortopedia
CTO Centro de Traumatologia e Ortopedia HED
Térreo, área externa - (51) 3217.8455

Radioterapia

CND Centro de Nefrologia e Diálise
2º andar do prédio 2 - (51) 3217.8577

VITTA Centro Avançado de Radioterapia
Térreo do prédio 2 - (51) 3103.5400
WhatsApp (51) 999.250.198 - vittaradio.com.br

Vacinação

Raios X

CIMHED I Centro de Imunização do HED
Av. Ipiranga, nº 1801 - Junto ao Laboratório de Análises Clínicas
HED (Térreo) - Telefone e WhatsApp (51) 3217-8877

Mamografia
SIDI Serviço de Diagnóstico por Imagem – 2º andar
do prédio principal – (51) 3217.8609 - sidiltda.com.br

SIDI Serviço de Diagnóstico por Imagem
2º andar do prédio principal - (51) 3217.8609
sidiltda.com.br

Reumatologia
HOSPITAL ERNESTO DORNELLES
4º andar do prédio principal - (51) 3217.8424

Ginecologia e Mastologia
CAMHED Centro de Atenção à Saúde da Mulher HED - 4º andar do
prédio principal - Telefone e WhatsApp (51) 3217.8404
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Informações e serviços, acesse hed.com.br

COPATROCINADORES DA EDIÇÃO
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