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BOLETIM DIGITAL

A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição apresenta seu 26° Boletim Digital, que visa a divulgação
das atividades relativas ao desenvolvimento do Ensino e Pesquisa no âmbito da Instiuição.
Participação em Evento
No dia 03 de julho, Gregório Corrêa Patuzzi,
enfermeiro residente do Programa Atenção
Materno-Infantil e Obstetrícia da Residência
Multiprofissional em Saúde do Grupo
Hospitalar Conceição, participou como
palestrante no evento “A Parteria Moderna e
os Desafios para um Nascimento Respeitoso”,
organizado pela Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre.

Gerência de Ensino e Pesquisa entrega equipamentos para o
Laboratório Central do Hospital Conceição
A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição (GEP/GHC) no dia 13 de julho, a
entrega de três impressoras laser multifuncionais e um refrigerador para conservação de sangue e
derivados para a Gerência de Serviços de Diagnóstico e Tratamento do Hospital Conceição
(HNSC), para uso no Laboratório Central. Estiveram presentes no ato de entrega dos
equipamentos, o gerente da GEP, Geraldo Jotz, o coordenador-geral da GEP, Abrahão Assein Arus
Neto, a farmacêutica-bioquímica Silvia Valim de Melo, representando o Laboratório Central, e o
coordenador da Infectologia do HNSC, Breno Riegel Santos, representando os pesquisadores da
instituição.
A aquisição foi uma iniciativa conjunta da GEP/GHC e da
Diretoria do GHC, considerando a alta demanda do
laboratório.
Com funcionamento 24 horas, todos os dias da semana, o
Laboratório Central do HNSC é responsável por análises
para todas as unidades do Grupo. Além do atendimento
ininterrupto à assistência, o Laboratório do HNSC presta
serviços a diferentes equipes na área da pesquisa clínica,
como Infectologia, Oncologia, Cardiologia e
Pneumologia, e na pesquisa acadêmica que utiliza os
serviços de apoio diagnóstico ou de dados laboratoriais.

Escola Técnica GHC forma
alunos do curso Técnico em
Registros e Informações em
Saúde

GHC promove workshop em Pesquisa Clínica

Atividade proporcionou qualificação e capacitação para os pesquisadores do Grupo e de outras
instituições.
O Comitê de Ética e Pesquisa, juntamente com Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar
Conceição (GEP/GHC), realizou workshop sobre Pesquisa Clínica no dia 19 de julho.
A 9ª turma do Curso Técnico em Registros e
A atividade reuniu cerca de 50 pessoas no Auditório Jahyr Boeira de Almeida, no Centro
Informações em Saúde da Escola do Grupo
Administrativo GHC, com o objetivo de qualificar e capacitar os pesquisadores do Grupo e de outras
Hospitalar Conceição (GHC) realizou a
instituições.
cerimônia de encerramento das aulas,
comemorando a formação dos seus seis
alunos. O evento ocorreu na manhã do dia 12
de julho, no Auditório do Hospital Cristo
Redentor.

Segundo o coordenador de pesquisa da GEP, Sergio Antonio Sirena, o evento proporciona um maior
conhecimento na área aos pesquisadores da instituição. “As palestras tratam de assuntos que
qualificarão nossos profissionais, atualizando sobre as normas de boas práticas em pesquisa clínica”,
Os alunos começaram suas atividades no
comentou Sirena.
primeiro semestre de 2017. Eles serão
capazes de atuar com conhecimentos
técnicos de excelência nas atividades que
envolvam documentação, registros e
estatísticas de dados em saúde, pelas
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
contribuindo para a continuidade da atenção
integral à saúde. Na ocasião, estavam
presentes a coordenadora do curso, Bianca da
Silva Alves, o coordenador de Ensino no GHC,
Rodrigo de Oliveira Azevedo, e os professores
do curso. Para Bianca da Silva Alves, a
formação desses alunos vai proporcionar uma
melhor qualificação na parte administrativa
Na ocasião, foram realizadas duas palestras. A primeira foi sobre “Treinamento em Boas Práticas
da saúde. “Nosso objetivo é formar pessoas
Clínicas”, com Karoline Thiel, que apresentou os princípios básicos da pesquisa clínica, suas
para a área administrativa do SUS. Este curso
regulamentações, documentos fontes, consentimento informado, eventos adversos, monitoria e
é aberto para o público externo com duração
auditoria. Já a segunda palestrante, Fernanda Arruda, apresentou o tema “Avaliação Ética dos
de um ano e meio, qualificando profissionais
Estudos”. Ela debateu assuntos sobre as principais resoluções da pesquisa clínica no país e as
desde 2010, ao todo já foram mais de 40
pendências do Conselho Nacional de Saúde (Conep).
alunos formados”, explicou Bianca.
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