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estendido para Nefrologia, Cardiologia,
Doenças Infeciosas e Parasitárias (DIP),
Saúde Mental e Neurologia.
 “A Navegação em Enfermagem contempla
toda a ‘jornada do paciente’ que vai desde a
primeira consulta até o resultado final.
Assim, podemos melhorar o tempo do
tratamento e dar uma resposta terapêutica
mais rápida”, explica o chefe da Divisão de
Enfermagem, Francisco Amorim.
  Alguns dos objetivos da navegação é a
remoção de barreiras e dificuldades no
sistema de saúde, além da resolução de
problemas dos pacientes. “A navegação
auxilia no acolhimento do usuário desde a
informação sobre a doença e tratamento,  

HC-UFPE é o hospital da Rede Ebserh com maior número 
de projetos cadastrados no sistema Rede Pesquisa

Ambulatório de Navegação em Enfermagem é implantado no HC
Metodologia guia paciente (e cuidadores) em tratamentos longos

Entre os 40 hospitais da Rede, hospital universitário do Recife é o primeiro em número
de cadastros com um total de 125 projetos contabilizado

   O Hospital das Clínicas da UFPE implantou
uma nova metodologia na linha de cuidado
aos seus pacientes de seis serviços de alta
complexidade. É o Ambulatório de
Navegação em Enfermagem, que tem como
objetivo “guiar” e orientar o paciente (seus
familiares e cuidadores) durante tratamentos
longos para dar suporte à continuidade da
terapia e garantir maior qualidade de vida. 
  No HC, a Navegação em Enfermagem
começou como projeto-piloto para pacientes
do Serviço de Oncologia em 1º de junho
deste ano, a partir da iniciativa do Núcleo
Gestor Ambulatorial da Divisão de
Enfermagem e da Divisão de Gestão do 
 Cuidado. Em 10 de agosto, o serviço foi 

agilizando consultas e exames de diagnóstico
e  estadiamento (processo que determina a
localização e a extensão do câncer) e
realizando encaminhamentos para a equipe
multidisciplinar (como nutricionistas e
assistentes sociais, entre outros)”, enumera a
coordenadora da Navegação em
Enfermagem de Oncologia, Luana Pinheiro.
  Uma das beneficiadas é a dona de casa Ana
Cláudia Vieira, de 40 anos. Ela descobriu um
câncer de mama recentemente e desde
então é acompanhada pela Navegação em
Enfermagem. “Estou na segunda sessão de
quimioterapia e depois vou me operar. Esse
ambulatório tem me ajudado muito,
agilizando meu tratamento", relata.

    O HC-UFPE/Ebserh é o hospital com
maior número de projetos cadastrados no
sistema Rede Pesquisa. Até o momento, são
125 projetos de diversas áreas e 224
pesquisadores cadastrados do hospital
universitário do Recife. O Rede Pesquisa,
em operação desde fevereiro deste ano, é
um sistema que busca automatizar o
processo de cadastramento de pesquisas
desenvolvidas na Rede, gerando uma base
de dados para a construção de panoramas
e indicadores estratégicos, que auxiliam a
gestão das pesquisas dos 40 hospitais
universitários que compõem a Rede Ebserh
(Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares).
    “Estarmos na frente dos demais evidencia 

o engajamento dos pesquisadores e da
própria equipe do Setor de Pesquisa e
Inovação Tecnológica e da Unidade de
Gerenciamento e Pesquisa do HC-UFPE
em adotar a ferramenta. A nossa equipe
está, inclusive, contribuindo para o
aperfeiçoamento do próprio sistema
Rede Pesquisa que começou a ser
utilizado por toda a Rede em fevereiro
deste ano”, afirma a chefe do Setor de
Gestão de Pesquisa e Inovação do HC-
UFPE/Ebserh, Raquel Kelner.
     A utilização da ferramenta Rede Pesquisa
institui um fluxo de solicitação de projetos
de pesquisa, aumenta produtividade e
celeridade na coleta e na análise dos dados.
Além de facilitar a atualização e o acesso às

informações com confiabilidade. Sistematizar a
coleta e o armazenamento de dados estratégicos
para a saúde e acompanhar a produção de
pesquisas na Rede Ebserh é de extrema
importância científica, contribuindo também para
o desenvolvimento de estudos multicêntricos. 
 O Rede Pesquisa pode ser acessado em
https://sig.ebserh.gov.br/redepesquisa. 
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Prazo de submissão de trabalho no
Congresso Internacional em 

Saúde do HC é 30/09

Edital  é publicado para Comissão
de Ética Médica

 O prazo para submissão de trabalhos científicos para
o “I Congresso Internacional em Saúde do HC-UFPE -
Inovação e Interprofissionalidade” vai até o dia 30 de
setembro. O evento será realizado de forma on-line
de 22 de novembro até 2 de dezembro, das 17h às
22h. Os trabalhos podem ser apresentados nas
modalidades Pôster, Relato de Experiência e Tema
Livre, com as seguintes áreas temáticas: Inovação em
Educação em Saúde, Inovação na Atenção à Saúde;
Inovação na Gestão em Saúde; Inovação na Pesquisa
Científica e Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação e Residências). Para mais informações,
programação, inscrições e submissão de trabalhos
acesse o site do evento: 
 www.even3.com.br/consaude_hc_ufpe/ e o
Instagram @consaude.hcufpe

 O HC-UFPE foi sede da sexta edição do Mutirão de
Doenças Inflamatórias do Intestino (DII), realizado em
6 de agosto, na Unidade de Endoscopia do hospital
universitário, no Recife. Durante a ação, foram feitos
exames de colonoscopia em pacientes previamente
selecionados e que foram atendidos em unidades
básicas de saúde de Pernambuco com diagnóstico
sugestivo de doença de Crohn e retocolite ulcerativa.
Promovido pelo Grupo de Estudos da Doença
Inflamatória Intestinal do Brasil (Gediib), o mutirão
teve por objetivo a confirmação dessas respectivas
doenças e encaminhamento para acompanhamento
no HC, hospital referência no tratamento das DII no
Estado. Nessa edição do evento, foram feitas
colonoscopias em seis pacientes. Além da realização
do procedimento, a ação também promoveu a
palestra “Laudos e Características das Doenças
Inflamatórias Intestinais”, ministrada pelo convidado
Luiz Gustavo Quadros, coordenador do Gediib e do
sexto Mutirão DII.

O HC-UFPE/Ebserh publicou edital de convocação
para inscrição de chapas para a eleição da Comissão
de Ética Médica do HC-UFPE/Ebserh. O período de
inscrição vai de 1º a 15 de setembro de 2021. Já as
eleições serão no próximo dia 15 de outubro. Os
critérios para candidatura e mais detalhes podem ser
conferidos no edital, publicado no Boletim de Serviço
nº 225 do HC-UFPE, disponível no site do HC 
 www.hc-ufpe.ebserh.gov.br

Para mais notícias, acesse o nosso site: 
www.hc-ufpe.ebserh.gov.br

Inscrições seguem abertas
para curso sobre Contagem

Cirúrgica para a Segurança do
Paciente e de Profissionais

Saúde mental do trabalhador e
prevenção do suicídio são
discutidas em “Ciclo de Conversa”

 Reflexões sobre a identificação de
comportamentos e de sinais de sofrimento das
pessoas e sobre a importância da escuta na
prevenção de problemas relacionados à saúde
mental, como o suicídio, foram debatidas ao
longo do mês de agosto no HC-UFPE/Ebserh
por meio do Ciclo de Conversa “Saúde Mental
do trabalhador: um diálogo necessário”,
realizada às quintas-feiras, na Sala de Aula
Residente Hely José Farias Neto, no hospital
universitário.
   “O balanço foi positivo. Conseguimos falar
sobre o suicídio com tranquilidade e
sensibilizar os participantes a respeito do
tema, demonstrando que é possível prevenir o
suicídio, um fenômeno que é subnotificado em
todo o mundo. A escuta e o acolhimento são
fundamentais para aqueles que estão em
sofrimento”, comentou Adélia Monteiro, chefe
da Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais
do HC, um dos setores que promoveu a
atividade.
  Segundo Adélia, durante as dinâmicas,
também foram feitas diversas propostas de 

 O curso de atualização “Contagem Cirúrgica
para Segurança do Paciente e de Profissionais”
continua disponível até o dia 19 de novembro.
As inscrições podem ser realizadas no site
www.nutes.ufpe.br/indu/. Ele possui formato
EaD, com carga horária de oito horas, e é
voltado para profissionais de saúde, residentes
(médicos e enfermeiros) e instrumentadores
cirúrgicos que atuam em toda a Rede de
Hospitais Universitários Federais vinculados à
Ebserh.
 “Este curso vai oferecer desde a visão geral
sobre a retenção de itens cirúrgicos até as
melhores evidências disponíveis para a prática
da contagem cirúrgica”, explicou o chefe da
Unidade de Blocos Cirúrgicos do HC-UFPE,
Eduardo Tavares. 

  A ação é uma parceria com a Unidade de
Blocos Cirúrgicos e Unidade de Gestão de
Riscos Assistenciais (Ugra), todas do HC-UFPE.
Para realizar a inscrição é obrigatório possuir e-
mail institucional @ebserh.gov.br.

melhorias das relações no ambiente de
trabalho e para a manutenção da saúde mental
– sugestões que serão levadas à Divisão de
Gestão de Pessoas e à Superintendência para
estudo.
   Neste primeiro momento, as chefias foram o
público-alvo. “Achamos  importante fazer algo
de cunho pedagógico  na área da Educação e
Saúde, que envolvesse no primeiro momento as
chefias com o propósito de que elas e as
coordenações pudessem capilarizar essas
discussões sobre saúde mental e,
especificamente, sobre suicídio, para os seus
pares”, afirmou a chefe do Serviço de Psicologia
do HC-UFPE/Ebserh, Luciana Souza Leão.
 O Ciclo de Conversa contou com quatro
encontros ao longo do mês de agosto e tiveram
como facilitadores as psicólogas Suzana
Livadias e Luciana Souza Leão e o médico
psiquiatra Tiago Durães. A atividade foi
promovida pela Unidade de  Gestão de Riscos
Assistenciais, pelo Grupo de Trabalho de
Prevenção ao Suicídio e pela Superintendência
do HC-UFPE/Ebserh.

Atividade ocorreu às quintas-feiras de agosto no hospital-universitário
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