Organização

Em caso de dúvidas:
GAS- GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
Enfº Gerson Salles Machado
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do
Paciente
Enfª Ana Paula Vaghetti de Oliveira
Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais

http://www.ebserh.gov.br/web/sig/vigihosp/manualdo-usuario

Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do
Paciente

Tel. (53)32330292
(53)32338845
(53)32338801

Colaboração
GEP- GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA

Horário de atendimento: De segunda-feira a
sexta-feira, das 7h às 12h e 13:30min às
17:30min

Profª Drª Edaiane Barros

Contatos: (53) 3233.0292 ou
gerson.machado@ebserh.gov.br
ana.vaghetti@ebserh.gov.br
Localização: Anexo - 4º andar

E-mail:
gerson.machado@ebserh.gov.br

Rua Visconde de Paranaguá nº 102,
Centro, Rio Grande/RS

Site:
http://www.ebserh.gov.br/web/hu-furg
www.edpermanentehufurg.blogspot.com.br

O QUE, QUANDO E COMO NOTIFICAR?

O QUE É?
O Aplicativo de Vigilância em Saúde e Gestão
de Riscos – Vigihosp é um software que foi
desenvolvido pela Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (EBSERH) para
informatizar o acompanhamento de
notificações de incidentes nos hospitais

identificação do paciente, infecções
relacionadas à assistência à saúde, kits e
reagentes para diagnóstico, lesões de pele,
medicamentos, perda de cateter, queda,
saneantes, cosméticos e produtos de higiene
pessoal, sangue, transplante, enxerto, terapia
celular, tromboembolismo e outros.

filiados, queixas técnicas, doenças e agravos
em saúde.

COMO NOTIFICAR?
O aplicativo será acessível para fazer uma
notificação utilizando os computadores do
Hospital Universitário (não é preciso fazer
login para acessá-lo), sendo resguardado o
sigilo do notificador caso ele não queira se
identificar. O acesso ao aplicativo será feito
por meio do endereço eletrônico

QUANDO?

https://www.sistemas.hu.furg.br,
clicando no ícone:

NOTIFICAR É CUIDAR!

Sempre que houverem incidentes ou quase
incidentes relativos aos pacientes, queixas
técnicas sobre artigos, materiais e
equipamentos.
Objetivando a melhora na qualidade dos
serviços prestados aos pacientes

Notifique!

O software permite uma maior agilidade na
tomada de decisões, uma vez que as

As notificações podem ser relacionadas à

notificações serão recebidas

artigos médico-hospitalares, cirurgias,

instantaneamente.

doenças e agravos de notificação
compulsória, equipamentos médicohospitalares, extubação acidental, flebite,

