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    A webpalestra realizada no final do mês de agosto
(23) abordou a Sistematização da Assistência de
Enfermagem – SAE no Acolhimento da Emergência. As
enfermeiras convidadas para esta web: Rachel Freire,
Letícia Mamédio, Ana Claudia Fonseca e Ylara Idalina
de Assis, são autoras de  um capítulo com o mesmo
tema no livro que reuniu experiências na “Gestão,
Assistência e Ensino no Hospital Geral Roberto Santos
– HGRS”. 
    A SAE (instituída na resolução do COFEN 358/2009)
possibilita um processo organizacional capaz de
oferecer subsídios para o desenvolvimento de
metodologias  interdisciplinares e humanizadas de
cuidados. Está estruturada em cinco etapas, dentre
elas, o histórico de enfermagem, reconhecido como
uma etapa importantíssima para o Acolhimento com
Classificação de Risco - ACCR devido a sua
funcionalidade de obter as informações dessa pessoa
que busca o serviço, valorizando suas queixas e
informações sociais que irão direcionar o cuidado.    
    “Quando falamos em acolher um paciente em uma
unidade de urgência e emergência, falamos de
pessoas que chegam à unidade com um grau elevado
de sofrimento e a sua dor deve ser valorizada”,
pontuou a enfermeira Ylara Idalina.   
    A enfermeira Rachel enfatizou a necessidade de
reforçar o papel do enfermeiro. “Nossa missão principal
nessa web é isso, mostrar um pouco do papel da
enfermagem, reconhecendo a importância do processo 

de trabalho e da Sistematização da Assistência de
Enfermagem no ACCR”.
 

Experiência do HGRS 
     Os impressos utilizados no Hospital Geral Roberto
Santos – HGRS estão em formato de check list,
permitindo padronizar as informações e organizar os
processos da SAE, informou a enfermeira Ylara. Toda
a implantação  tem seus desafios, alguns citados
foram a unificação da linguagem (comunicação);
reavaliação dos instrumentos utilizados na instituição
(adequar a equipe); educação permanente, baixa
adesão dos profissionais e desafios da prática diária
(demandas administrativas e dimensiona-
mento inadequado).
     Saiba mais acessando a web palestra disponível
no canal do Youtube, TV FESF. 
 

Sistematização da Assistência de Enfermagem
no Acolhimento da Emergência do HGRS 
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  O Hospital Geral Roberto Santos - HGRS
disponibiliza neste mês de setembro a 5ª turma do
curso de visitação hospitalar. Ofertando 50 vagas,
o curso inclui provas teóricas e práticas.
Lembrando que o curso respeita a portaria
880/2014 que regulamenta a Assistência Religiosa
nas Unidades da Rede Própria da Secretaria da
Saúde do Estado da Bahia – SESAB, que
assegura aos religiosos o acesso aos hospitais da
rede pública ou privada.

Curso de visitação hospitalar: 
Assistência  Religiosa

Visita ampliada na UTI: inserção da
família no cuidado do HGRS

    Em 21 de outubro, Indaiane Rosário Abade dos
Santos enfermeira, coordenadora de enfermagem
da UTI Cirúrgica do Hospital Geral Roberto Santos
(HGRS) e líder do projeto colaborativo Melhorando
a Segurança do Paciente em Larga Escala no
Brasil do Ministério da Saúde, esteve na sede da
FESF-SUS para compartilhar a experiência da
"Visita ampliada na UTI: inserção da família no
cuidado" do HGRS, relato presente em um dos
capítulos do livro Gestão, assistência e ensino no
Hospital Geral  Roberto Santos. 
  Indaiane destacou a importância de inserir a
família na visita aos pacientes, mesmo estando na
UTI.  “Toda a equipe foi preparada, motivada e
treinada para receber essas famílias e acompanha-
las nas visitas”.

  Para se inscrever na capacitação, o interessado deverá
comparecer  ao Auditório Central da unidade, nos dias
05 e 12 deste mês, às 15h. O curso será realizado nos
dias 19 e 26/09, 03 e 10/10, no mesmo local, das 16h às
17h.  Débora Santana, diretora de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico do HGRS, destacou que são assuntos
diferentes em cada encontro. O curso é ofertado três
vezes por ano. 

Acompanhamento
   O Diário do paciente desenvolvido com o objetivo de
sensibilizar a equipe multiprofissional é um instrumento
que utiliza fotos e mensagens da família que retratam o
seu contexto de vida, exposta no leito da UTI. “É uma
iniciativa para enxergar o paciente além da doença,
entender que todos têm uma história que não é a
história da doença”, destacou Indaiane.
A enfermeira destaca ainda que houve uma adequação
nos horários de visita. Inicial mente das 12h às 17h,
depois foi ampliada  para as 9h às 17h, e hoje conta
também com a visita noturna das 20 às 21h.
   Os resultados positivos dessa experiência percebidos
pela equipe foram a redução da ansiedade delirium,
redução de infecção relacionada a uso de dispositivos
invasivos IPCSL(infecção de corrente sanguínea), ITU
(infecção de trato urinário) e PAV (pneumonia
associada a ventilação mecânica), todos com
densidades zeradas representando um dos melhores
resultados dentro da colaborativa do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS
(PROADI) concedidos aos hospitais filantrópicos de
excelência reconhecidos pelo Ministério da Saúde, e
que apoiam a promoção da melhoria das condições de
saúde da população brasileira.


