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Desenvolvimento das lideranças avança

No �nal de setembro, foram realizadas o�cinas de 
feedback com os líderes do Hospital, conduzidas 
pela Fator RH. Na ocasião os gestores aprenderam 
técnicas sobre como dar um retorno positivo sobre 
o desempenho e o comportamento do trabalhador. 
Ainda, conheceram a ferramenta para registros 
desses momentos de feedback.

Juntos pelo seu desenvolvimento

O projeto avança, esta semana (dias 13 e 14/10), com o início do processo de gestão de desempenho dos líderes técnicos. 
Eles participarão de uma o�cina para que conheçam o formato de Avaliação de Desempenho adotado no Risoleta e 
façam sua autoavaliação (processo similar ao já realizado com os líderes formais). Ainda, ocorrerá o Piloto da Avaliação 
de Desempenho com um grupo de gestores técnicos. 

Os convites para esses eventos estão sendo enviados. É fundamental que os convidados aproveitem ao máximo o 
conteúdo abordado como um investimento em sua atuação como líder, de modo a contribuir para o desenvolvimento 
dos pro�ssionais – propósito maior do Gestão por Competências.

Fique por dentro
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Fala, equipe!

Na última semana (5/10), houve a migração do MV 2000i para o Soul MV. O projeto de mudança do sistema teve início 
em novembro de 2020, liderado pela TI, e só foi possível graças ao envolvimento de muitos pro�ssionais e equipes. 

Con�ra abaixo uma conversa com o gerente de TI, Sávio Muniz, sobre esse marco para o Hospital.

Podemos considerar que o projeto foi concluído?

Não. Nesses 11 meses houve o envolvimento de muitos trabalhadores para incluir do zero as tabelas, os relatórios 
e documentos no sistema. Tivemos várias turmas de capacitações presenciais e disponibilizamos o conteúdo para 
treinamento on-line. Foram necessárias centenas de horas para nos prepararmos para a virada. Mas como toda grande 
transição, temos que lidar com imprevistos. É um sistema complexo, com múltiplos recursos, e sabidamente enfrentaríamos 
desa�os após a migração. Já superamos muitos problemas, mas outros ainda precisamos resolver. A virada é uma etapa do 
processo, somente.

Mais de 84% dos trabalhadores foram treinados sobre o uso do Soul MV, mas têm chegado muitas dúvidas à 
TI. Como é essa etapa de suporte?

A adesão à capacitação foi de 84% no geral, mas se olharmos de modo estrati�cado tivemos alguns públicos de 
trabalhadores que se envolveram mais do que outros. A TI tem recebido muitas dúvidas que foram abordadas nos 
treinamentos, ou seja, quem não participou acaba tendo di�culdades no uso do sistema na rotina. Temos divulgado 
comunicados com informações úteis e dicas para auxiliar as equipes e há consultores da MV e pro�ssionais da TI do 
Risoleta no suporte aos setores. Estamos priorizando as demandas com maior impacto na assistência ou no Hospital 
como um todo e listando o que podemos resolver em um segundo momento. Mas todas as solicitações serão avaliadas e 
atendidas. 

Quais os ganhos com a implantação do Soul MV no Hospital?

Adquirimos a versão mais moderna do MV que é visualmente mais atrativa e oferece mais recursos para as equipes. Por 
exemplo: o sistema apresenta várias ferramentas para construção de protocolos clínicos, algoritmos para decisão clínica, 
recursos de segurança do paciente e da cadeia medicamentosa e informações estratégicas de gestão. Então considero que 
há ganhos importantes para os pro�ssionais e também para os usuários.

O Soul MV posicionará o Risoleta em um novo patamar tecnológico em termos de prontuário eletrônico e gestão em saúde. 
Considero que esse é um marco, um passo importante que encurta a distância para nos tornarmos um Hospital Digital.

Fique atento às divulgações nos canais de comunicação e con�ra todas as orientações 
na rede, em: P:\Migração - MV2000i - MVSoul\10 - Orientações Diversas

Hospital
Digital

Projeto Soul MV 
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Lançamento do Manual de Conduta e Ética Institucional 

O documento foi lançado e distribuído a todos os trabalhadores para fortalecer a cultura ética ao fundamentar as 
ações no trabalho, auxiliando na tomada de decisão, na resolução de con�itos, no cuidado com as pessoas e com 
a imagem institucional, com foco no alcance dos objetivos do Risoleta. Você pode conferir uma cópia do Manual 
digital aqui ou na rede (P:\Manual de Conduta e Ética do Risoleta).

Retrospectiva do Aniversário

Juntos somos melhores!

Em setembro (21/9), o Risoleta completou 23 anos. Todos que aqui 
trabalham devem se orgulhar dessa história e de todos os desa�os 
superados para manter este Hospital como referência em saúde para 
mais de 1,2 milhão de habitantes do Eixo Norte de BH e municípios 
do entorno. Para comemorar a data tivemos ações variadas e, nesta 
edição, relembramos os marcos do aniversário

Reuniões de Colegiado Ampliado 

Nos dias 14 e 15/9 (manhã e noite), o Manual de Conduta e Ética Institucional e a Ouvidoria do Trabalhador foram divul-
gados em primeira mão aos líderes formais e técnicos nessas reuniões. Os eventos foram conduzidos por Alzira Jorge 
(diretora-geral), Ana Alice Duarte (gerente de Gestão de Pessoas) e Leonardo Vasconcelos (ouvidor) e, no total, mais de 
170 gestores participaram.

Juntos somos melhores!

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/09/Codigo-de-Conduta-e-Etica-do-Risoleta.pdf
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Retrospectiva do Aniversário

Distribuição de brindes para todos

Além do Manual de Conduta e Ética, nossa equipe (pro�ssionais CLTs, bolsistas, jovens aprendizes, estagiários e 
residentes) foi presenteada com um porta-retrato em agradecimento à atuação no enfrentamento à pandemia da 
covid-19, junto com um bombom. Foi uma forma especial de dizer muito obrigado a quem faz o Risoleta acontecer!

Inauguração o�cial da Ouvidoria do Trabalhador 

No dia 22/9, houve um evento para divulgar que esse setor se estruturou para acolher também as demandas dos 
pro�ssionais do Hospital, além dos usuários. A equipe da Ouvidoria recebe manifestações de qualquer integrante da 
equipe, sejam elogios, dúvidas, solicitações, sugestões ou reclamações, e também denúncias sobre qualquer violação 
ou suspeita de violação ao Manual de Conduta e Ética Institucional.

OUVIDORIA DO
TRABALHADOR

As formas de contato são:

•     presencial, no 3º andar do Hospital, de 8h às 17h;
•     por telefone (31) 3459-3385;
•     por e-mail ouvidoria@hrtn.fundep.ufmg.br;
•     via registro de demanda por meio de uma urna na Portaria Principal (Maternidade);
•     pelo site institucional www.hrtn.fundep.ufmg.br/ouvidoria.

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/ouvidoria/


05

66

Apresentações musicais 

Para animar e promover leveza no 
Hospital contamos com apresentações 
da Banda Regional da Serra, da Banda 
AMOS/PMMG, do Coral Vozes do 
Risoleta, do rapper Lucking (nome 
artístico do trabalhador Lucas Felipe, 
da Engenharia) que se apresentou 
junto com o músico  Wilker Vicente e 
as dançarinas Naiara Ferreira (traba-
lhadora do SHL) e Thaynara Alexandre.

Memorial do Conselho Local de Saúde 

Aproveitamos o aniversário do Hospital para lançar uma página no site institucional com registros históricos do Conselho 
Local e informações que retratam a importância de sua atuação para o Risoleta. Quer contribuir com esse memorial? 
Envie alguma curiosidade ou fato histórico para ascom@hrtn.fundep.ufmg.br ou (31) 99853-7140.

Banda AMOS/PMMG Coral Vozes do Risoleta

Rapper Lucking e dançarinasBanda Regional da Serra

Exposição de cartazes 

Para divulgar o Manual de Conduta e Ética e a Ouvidoria do Trabalhador foi montada uma exposição na semana do 
aniversário, no caminho para o Refeitório. Relembre aqui essa exposição com exemplos de condutas expostas no Manual. 

Retrospectiva do Aniversário

Juntos somos melhores!

O Hospital completa 23 anos no dia 21/9. Cada trabalhador 
é protagonista dessa história e deve

sentir orgulho de integrar a equipe Risoleta. 

Juntos somos referência para cerca de 1,2 milhão de habitantes 
do Eixo Norte de BH e Região Metropolitana. 

Juntos fazemos por mês cerca de:

• 6.000 atendimentos de urgência/emergência;
• 1.600 internações;
• 250 partos;
• 450 procedimentos cirúrgicos;
• 9.000  exames de imagem;
• 54.000 exames laboratoriais.

Juntos somos melhores!

Acesse aqui
o material

da exposição.

https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/10/Cartazes-Manual-de-Conduta-e-Etica.pdf
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/10/Cartazes-Manual-de-Conduta-e-Etica.pdf
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/conselho-local-de-saude-2/
https://www.hrtn.fundep.ufmg.br/conselho-local-de-saude-2/

