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BOLETIM DIGITAL

A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição apresenta seu 30° Boletim Digital, que visa a divulgação
das atividades relativas ao desenvolvimento do Ensino e Pesquisa no âmbito da Instiuição.
O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão (LEPES) em Saúde da Residência Multiprofissional em Saúde
(RMS) do Grupo Hospitalar Conceição iniciou suas atividades
O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão (LEPES) em Saúde da Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) - Gerência de Ensino e Pesquisa do
GHC iniciou suas atividades no mês de novembro. Esta iniciativa surge, de forma bastante inovadora, a partir de demandas de residentes e
preceptores dos 7 Programas existentes e busca oferecer diferentes espaços institucionais que colaborem pra a qualidade de vida no trabalho em
saúde e na qualificação formação de trabalhadores para o SUS.
No dia 14 de novembro o LEPES promoveu o Curso de Capacitação em Primeiros Socorros Psicológicos, em
parceria com a Gerência de Saúde Comunitária e o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da
PUCRS. Neste dia foram capacitadas 40 pessoas, entre trabalhadores e preceptores do GHC, sendo
instrumentalizados para o atendimento a situações de crise, catástrofes e traumas. O objetivo foi oferecer
ferramentas para intervenção nas primeiras 48 horas após o evento traumático para, assim, prevenir situações
de transtornos psicológicos relacionados a traumas e estressores. Uma nova turma está sendo organizada para
dezembro, ampliando o acesso dos trabalhadores ao treinamento.sistemática e metanálise". A banca
examinadora, formada por Geraldo Pereira Jotz, Julio Baldisserotto e José Poli de Figueiredo, aprovou o
trabalho com recomendação de publicação.

Representantes da GEP no Evidência
em Saúde 2018
Integrantes da equipe da Gerência de Ensino e
Pesquisa, a enfermeira Márcia Adriana Poll, a
farmacêutica Luciane Kopittke e o médico Fernando
Anschau participaram no dia 23 de novembro, em
Brasília/DF, do evento Evidência em Saúde 2018 - O
espectro da ATS: dos fundamentos aos métodos de
vanguarda. Eles fazem parte da segunda etapa da
capacitação sobre análise econômica de tecnologias
em saúde.

Estudo em Avaliação de Tecnologias em Saúde é aprovado em
edital nacional da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias
em Saúde
O projeto intitulado “Parecer técnico científico sobre a eficácia e segurança do uso de
ozonioterapia para pacientes sob tratamento odontológico”, coordenado pelo professor
Júlio Baldisserotto, da Gerência de Ensino e Pesquisa e do Mestrado Profissional do Grupo
Hospitalar Conceição, concorreu em edital nacional promovido pelo Hospital Alemão
Oswaldo Cruz em parceria com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da
Saúde. Participam também do projeto o professor Sérgio Sirena, da GEP/GHC, os
professores Roger Celeste e Cristine Warmling, da UFRGS, e a mestranda do PPG Mestrado
em Avaliação de Tecnologias para o SUS do GHC Aurea Leticia Horbach. Este resultado vem
a qualificar ainda mais as ações desenvolvidas no âmbito da pesquisa e pós-graduação do
GHC.

GEP realiza entrega de quatro pontos eletrônicos para a
Gerência de Recursos Humanos do GHC
A Gerência de Ensino e Pesquisa do
Grupo Hospitalar Conceição (GEP/GHC)
realizou no dia 5 de novembro, a entrega
de quatro unidades de aparelhos para
controle de acesso e frequência modelo
CODIN para a Gerência de Recursos
Humanos do GHC. Estiveram presentes
no ato de entrega dos equipamentos a
diretora-superintendente do GHC,
GEP entrega equipamentos para
Adriana Denise Acker, o diretor técnico,
Centro de Especialidades
Mauro Sparta, o gerente da GEP, Geraldo
Jotz, o gerente de Recursos Humanos,
Odontológicas
Rodrigo Casagrande, o coordenador
geral da GEP, Abrahão Assein Arus Neto,
A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar
Conceição (GEP/GHC) realizou no dia 12 de novembro, a coordenadora da Gerência de RH, Regina Sanfelici Bazanella, e o coordenador de
a entrega de equipamentos para o Centro de Planejamento Estratégico da GEP, Sati Jaber Mahmud.
Especialidades Odontológicas (CEO) do Hospital
Mestrado em Avaliação e Produção de Tecnologia para o SUS
Conceição. Os equipamentos visam melhorar o
representou
o Brasil na Conferência Global de Atenção Primária
atendimento e a qualidade dos serviços prestados pela
à Saúde
área. Foram entregues um motor cirúrgico, um sensor
para radiografia digital e um cone indicador.
Drª Claunara Schilling Mendonça,
docente do Mestrado em Avaliação e
Produção de Tecnologia para o SUS
representou o Brasil na Conferência
Global de Atenção Primária à Saúde,
ocorrida nos dias 25 e 26 de outubro
de 2018, em Astana, capital do
Cazaquistão, em comemoração ao
40º aniversário da histórica
declaração de Alma Ata, de 1978.
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