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Hospital Escola recebe doação de
equipamentos da Receita Federal

O Hospital Escola da Universidade Fe-
deral de Pelotas (HE UFPel) recebeu, no 
final do mês de dezembro, uma grande 
doação de equipamentos da Receita Fe-
deral do Brasil. Os equipamentos serão 
aproveitados para uso nos setores do 
Hospital Escola, à medida em que forem 
necessárias as substituições dos atuais.

Essa foi a segunda doação da Receita 
Federal no ano de 2017. Anteriormente 
o HE havia recebido suplementos ali-
mentares, os quais foram utilizados na 
dieta dos pacientes. Entre os materiais, 
destacam-se quatro estetoscópios Litt-
mann, 50 células de oxigênio compatí-
veis com os ventiladores Servo S, utiliza-
dos na Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI) Adulto, e três pistolas drill para uso 
em ortopedia e traumatologia.

Conforme o engenheiro clínico do HE, 
Cleiton Garcia, grande parte da doação 
é de materiais novos, que já foram dire-
cionados para uso. “Os equipamentos 
seminovos estão em excelente estado 
de conservação e serão alocados no 
hospital conforme necessidade dos se-
tores”, destacou.

De acordo com o chefe da Unidade de 
Planejamento do HE, Mauro Calderipe, a 
intenção para 2018 é fortalecer a parce-
ria com órgãos públicos no sentido de 
promover melhorias para os usuários e 
funcionários do HE. No total, as duas do-
ações somam em torno de R$ 100 mil. 

Expressões da Vida é
a exposição de janeiro 

do Corredor Arte

A exposição deste mês do Cor-
redor Arte do HE é “Expressões 
da Vida”, da assistente social e 
arte terapeuta, colaboradora do 
setor de Serviço Social, Carim 
Dummer, que há mais de 20 anos 
tem na pintura um momento de 
interiorização, buscando explorar 
suas potencialidades, materializar 
sentimentos. “Para mim a pintura 
é acima de tudo um ato de amor 
que proporciona momentos de 
expressão, da agitação à calmaria, 
significando assim, um processo 
terapêutico”, disse Carim.  

A técnica utilizada nas oito pe-
ças expostas é óleo sobre tela e 
acrílica sobre tela. São pinturas 
diversas, que retratam cada mo-
mento de vida da artista, quando 
foram criadas. “Através da pintura 
é possível trabalhar a exterioriza-
ção de vários sentimentos e está 
diretamente relacionada ao cuida-
do com a saúde mental do ser hu-
mano”, destacou. 

A exposição se alinha à progra-
mação do Janeiro Branco, campa-
nha desenvolvida nesse mês para 
alertar sobre a importância do cui-
dado com a saúde mental e pode 
ser visitada diariamente das 7h às 
22h, na rua Professor Araújo, 538.

Eleições para o Comitê Permanente de
Desenvolvimento de Pessoas 

De 17 a 19 de janeiro, a Divisão de 
Gestão de Pessoas do Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel) irá realizar a eleição para repre-
sentante dos empregados no Comitê 
Permanente de Desenvolvimento de 
Pessoas do HE. Os colaboradores com 
vínculo EBSERH poderão votar nos can-
didatos de mesmo nível de seus cargos. 
A votação ocorrerá no hospital ou na Fa-
culdade de Medina (Famed), conforme 
os seguintes dias e horários:  dia 17 de 
janeiro, das 06h30 às 14h, no HE e das 
15h às 17h na Famed; dia 18, das 06h30 

às 10h, no HE e das 10h30 às 11h30 na 
Famed e no dia 19, das 06h30 às 17h 
no HE. 

Os candidatos são: Hadrisson Teixei-
ra Cruz (nível médio), Ana Paula Belo 
Machado(nível superior), Danilo Rolo-
ff Wilke(nível médio), Miriam Borges 
de Menezes(nível superior), Morgana 
Drews da Silva(nível superior), Sabrina 
da Silva Preto de Oliveira(nível técnico), 
Fernanda Costa da Costa(nível superior), 
Miriam Quênia Costa da Rosa(nível téc-
nico), Mirela Pereira Iliadis(nível técni-
co).



De 15 a 19 de janeiro acontece o 
segundo treinamento dos colabo-
radores que farão parte da Comis-
são Interna de Prevenção a Aciden-
tes (CIPA), vinculados à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel). As palestras serão ofe-
recidas aos integrantes que não 
puderam comparecer na primeira 
turma. Os encontros visam abor-
dar temas relevantes à segurança 
e prevenção de acidentes no am-
biente hospitalar.

Nos encontros serão apresen-
tadas as atribuições e atividades 
desempenhadas pela CIPA, o Mapa 
de Riscos do hospital, Noções de 
Prevenção e Combate a Princípio 
de Incêndio. Também será exposto 
o estudo do ambiente de trabalho, 
das condições de trabalho, bem 
como dos riscos originados no pro-
cesso produtivo e os princípios ge-
rais de higiene do trabalho. Além 
disso, serão abordadas medidas 
de controle dos riscos, acidentes 
e doenças do trabalho decorrentes 
da exposição aos riscos existentes 
no ambiente hospitalar e investi-
gação de acidentes de trabalho.

A posse da comissão acontecerá 
ainda no mês de janeiro, em data a 
ser acordada entre os cipeiros no 
treinamento.

Segunda turma de cipeiros 
recebe treinamento
no Hospital Escola
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Foto
Notícia

 Os colaboradores e pacientes do Hospital Escola já podem retirar seu exemplar do livro “Cinco 
Minutos com Jesus” na Ouvidoria. Uma leitura diária - presente da Hora Luterana - para ser um 
alento aos corações da nossa comunidade hospitalar.


