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Foi realizada no dia 22, no
Anfiteatro do HU, uma palestra
com a enfermeira Dagmar Vituri,
da Assessoria de Controle de
Qualidade da Assistência de
Enfermagem (ACQAE) e do
Núcleo Interno de Regulação
(NIR), com o tema Segurança do
Paciente.

Segundo a responsável
pela Assessoria, enfermeira
Elisana Cabulon, a palestra dá
prosseguimento às ações
desencadeadas pelo Hospital
em prol da implantação da cul-
tura de segurança do paciente,
em consonância com o Progra-
ma Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP), instituído pelo
Ministério da Saúde em 2013. O
movimento global pela Segu-
rança do Paciente foi lançado
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).

“Neste ano de 2017, o Pla-
nejamento Estratégico
Institucional do HU tem como
Meta 1 fortalecer as ações es-
tratégicas a partir da análise dos
indicadores relacionados às
Seis Metas Internacionais de
Segurança do Paciente e Quali-
dade de Atenção à Saúde,
objetivando a excelência na as-
sistência”, conta Elisana.

A palestra do dia 22 teve
como público alvo servidores
da Diretoria Administrativa e foi
promovida pelo grupo de tra-
balho da Meta 1 do Planejamen-
to Estratégico.

Palestra para servidores
A palestrante Dagmar Vituri

falou sobre a questão da Segu-
rança do Paciente no Hospital
Universitário da UEL.

“O HU desenvolve ações
voltadas para o Movimento
Global pela Segurança do Paci-
ente, desde 2010, portanto mes-
mo antes de as primeiras Porta-
rias Ministeriais e Resoluções
de Diretoria Colegiada a versa-
rem sobre o tema no Brasil, a

Ações desenvolvidas no HU contribuem para aprimorar práticas em
segurança do paciente no Estado

No HU, ações são desenvolvidas desde 2010, mesmo antes da instituição oficial, pelo MS, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, em 2013

partir de 2013”, relata Dagmar.
Segundo ela, entre os anos

de 2010 e 2014, a Diretoria de
Enfermagem centrou esforços
na sensibilização da comunida-
de interna, no levantamento de
problemas e sugestões relacio-
nadas à segurança do paciente
na instituição, assim como no
desenvolvimento dos protoco-
los das Seis Metas Internacio-
nais de Segurança do Paciente.

“As Seis Metas hoje estão
implantadas no HU, o que re-
sultou na revisão dos proces-
sos e fluxos de trabalho”, rela-
ta a enfermeira. Com isso, a
identificação do paciente é fei-
ta por impressão térmica, o
Check List da cirurgia segura é
implementado por meio de pai-
nel de acrílico, camas com gra-
de lateral foram adquiridas para
reduzir o risco de quedas, as-
sim como colchões de visco
elástico para a prevenção de
lesões por pressão. Também
ocorreu a revisão e padroniza-
ção de documentos como es-
tratégia para a comunicação
efetiva, a criação da Farmácia
de Dispensação de Psicotrópi-
cos em dose unitária para mai-
or segurança no uso de medi-
camentos psicoativos, além das
maciças campanhas de
sensibilização para a
higienização de mãos realizadas
pela CCIH, para a prevenção de
infecções relacionadas aos cui-
dados à saúde.

Desde de 2015, as Metas
Internacionais de Segurança do
Paciente passaram a ser a dire-
triz central do Planejamento
Estratégico Institucional, que é
coordenado pela Diretoria de
Enfermagem e conta com a par-
ticipação ativa de representan-
tes de todas as quatro diretori-
as do HU.

Neste ano, também se cons-
tituiu no hospital o Núcleo de
Segurança do Paciente –
NUSEP, conforme determinado

pela RDC 36, de 25 de julho de
2013, coordenado pelo enfer-
meiro Alexsandro de Oliveira
Dias e composto por uma equi-
pe multidisciplinar, que se reú-
ne periodicamente para o
monitoramento de riscos e o
desenvolvimento de estratégi-
as. “Além disso, o hospital foi
inserido no Programa de Quali-
dade da SESA, e participa ati-
vamente das estratégias de
monitoramento da qualidade da
atenção e segurança do paci-
ente, propostas para o estado
do Paraná”, conta Dagmar.

Segundo ela, atividades
educativas vêm sendo desen-
volvidas pelas equipes da Di-
visão de Educação e Pesquisa
e ACQAE, de forma sistemáti-
ca e em caráter permanente, tan-
to para os profissionais que atu-
am no HU, como também para
pacientes e familiares/acompa-
nhantes, “o que permitiu tam-
bém uma maior integração en-
sino e serviço”.

Disponíveis na Intranet
Os Protocolos de Seguran-

ça do Paciente estão
disponibilizados na intranet e
constam na forma impressa em
cada unidade assistencial, as-
sim como os Formulários para
Notificação de Incidentes, que
possibilitam a análise
aprofundada dos eventos ocor-
ridos e a elaboração de planos
de ação para minimizar o risco
de recorrências.

Além disso, O HU e a Dire-
toria de Enfermagem estão re-
presentados no Núcleo Londri-
na da Rede Brasileira de Enfer-
magem e Segurança do Pacien-
te (Rebraensp), pelas enfermei-
ras Dagmar Vituri, como presi-
dente, e Andreza Daher
Sentone, como vice-presiden-
te. “O Núcleo tem papel impor-
tantíssimo no cenário da segu-
rança do paciente na região,
pois tem como objetivos a arti-

culação e cooperação técnica
entre instituições, direta e indi-
retamente ligadas à saúde e edu-
cação de profissionais em saú-
de, hoje representadas por en-
fermeiros que atuam em hospi-
tais, clínicas, institutos, escolas
de nível médio e superior da 17ª
e 16ª Regional de Saúde do
Paraná”, ressalta Dagmar.

“Desta forma, o HU mantém
seu compromisso em prestar
assistência à saúde de excelên-
cia, assim como em produzir e
socializar o conhecimento, con-
tribuindo para o aprimoramento
das práticas relacionadas à se-
gurança do paciente no estado
do Paraná”, conclui.

A coordenadora do Banco de Leite
Humano (BLH), do HU, enfermeira Már-
cia Benevenuto de Oliveira, falou na Câ-

A palestra de agosto foi voltado para servidores da Diretoria Administrativa,
que lotaram o Anfiteatro

Dagmar Vituri falou sobre Segurança do Paciente para servidores da Diretoria
Administrativa; outras palestras serão realizadas para demais setores do hospital

Coordenadora do BLH fala sobre a importância do
Dia Internacional de Doação de Leite Humano

DND promove palestra para nutricionistas
A Divisão de Nutrição e Dietética (DND), do HU, em parceria com a

NutriMedical, promoveu, no dia 30, no Anfiteatro do HU, a palestra “Ade-
quação nutricional no doente crítico: como eu faço?”, ministrada pela
nutricionista Camila Prim, mestre em Ciência da Saúde pela PUC-PR e espe-
cialista em Nutrição Enteral e Parenteral pela Sociedade Brasileira de Nutri-
ção (SBN-PR).

A palestra foi parte das atividades comemorativas ao Dia do Profissio-
nal Nutricionista, comemorada no dia 31, e de estudos e aperfeiçoamento
profissional junto à comunidade universitária.

O evento foi voltado à toda a comunidade acadêmica e profissionais da
área, e aberto também à comunidade externa.

Camila Prim falou sobre
adequação nutricional no
doente crítico

Márcia Benevenuto falou sobre a importância de se ter uma data específica
para marcar o Dia Internacional da Doação de Leite Humano

Mães (algumas com seus bebês) prestigiaram o evento na Câmara
(fotos: Assessoria da CML/Devanir Parra)

mara de Vereadores de Londrina, no dia 24, so-
bre a importância de se ter uma data específica
para comemorar e divulgar o Dia Internacional
de Doação de Leite Humano, definido como em

19 de maio em Congresso In-
ternacional de Bancos de
Leite Humano, realizado em
maio, em Brasília.

A data foi escolhida no con-
gresso por representantes de 22
países que integram a Rede In-
ternacional de Bancos de Leite
Humano.

Márcia Benevenuto partici-
pou do evento em Brasília e
disse ser um orgulho para o
Brasil a data ter sido instituída
no País. “É importante que se
institua, no mundo, um dia para
divulgar a importância da doa-
ção de leite humano. É impor-
tante também a Câmara Muni-
cipal de Londrina reconhecer e
participar desse trabalho na ci-
dade”, ressaltou.

Participaram da reunião na
Câmara várias mães com seus
bebês. O convite para a coor-
denadora do BLH e para as
mães partiu do vereador Felipe
Prochet.

Junto com a palestra, as nutricionistas do
HU e do AEHU comemoraram o Dia do
Nutricionista (31 de agosto); a partir da

esquerda, Luciana, Marilza, Ilídia,
Clarice,Luziane e Maria




