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EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E
CIRÚRGICAS

ATENDIMENTO AO
TRAUMATIZADO GRAVE
ADULTO E PEDIÁTRICO

DOENÇAS CRÔNICAS
TRANSMISSÍVEIS E NÃO
TRANSMISSÍVEIS

DIREITOS DO PACIENTE

O evento
Um evento multidisciplinar voltado ao estímulo da troca de
experiências e conhecimento como meio de aprimoramento do
cuidado humanizado e gestão em saúde.

PROPOSTA

O cuidado humanizado é um dos
passos para oferecer aos pacientes um
atendimento seguro   e com qualidade.
É indispensável a presença de uma
equipe multiprofissional capaz de
integrar diferentes conhecimentos em
prol de um cuidado integral através de
um olhar diferenciado sobre todas as
possibilidades de oferecer o melhor ao
paciente. Dentro   do ambiente
hospitalar, cenário de diferentes
complexidades em saúde, a
humanização deve ser reforçada por
meio de ações que configurem o
respeito a dignidade humana. 

Através de linhas de cuidado que
vejam o paciente como um todo
respeitando suas singularidades,
através do cumprimento das normas
de segurança, por meio da
identificação dos fatores de risco aos
quais os pacientes podem estar
sujeitos, a partir da garantia de que
existe equipes de saúde qualificadas a
realização de uma comunicação efetiva
e do reconhecimento da importância
de cada profissional dentro deste
processo. 

"Não há humanização se não nos
doarmos inteiramente 
para um único objetivo"



 

 

 

 

 

Público-alvo
 

Residentes multiprofissionais
 
Gestores
 
Preceptores
 

Funcionamento
 
Pré-jornada
 

Oficinas práticas 

Jornada
 

Conferências com temas
de relevância

apresentadas por
especialistas

Mesas multiprofissionais
com temas amplos

discutidos a partir de
diversas visões 

Discussão junto ao público
ao final das sessões
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Local de realização
 

Espaço: Auditório do
Hospital de Base

 

 

Hospital
de Referência

 

Hospital de Base
Auditório 12º Andar

Endereço: SMHS - Área
Especial, Q. 101 - Asa Sul,

Brasília - DF
 



Contatos

Redes sociais
 

jornadadosresidenteshb@gmail.com

@iges_df

https://www.facebook.com/ institutohospitaldebase/

 

Telefones:
(61) 3550-8837    (61) 9363-8235        (61) 98420-5244

 

 

http://igesdf.org.br/
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