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Mês da Mulher foi marcado
por atividades no HE

No mês em que se comemora o Dia da 
Mulher, o Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) preparou 
diversas atividades para as colaborado-
ras. A campanha Mulher Maravilha do HE 
ofereceu momentos de beleza, palestras 
e lembrancinhas. Também foi promovido 
um mutirão pela equipe de mastologia.

No dia 8, membros da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) percor-
reram as dependências do hospital com 
a Blitz do “Zero Adorno”, como forma de 
conscientizar os colaboradores sobre a 
Normativa que proíbe o uso de adornos 
em serviços de saúde. Foram entregues 
saquinhos plásticos às mulheres, para 

guardarem seus pertences ao entrar no 
hospital. Durante a manhã, a ação contou 
com a participação da drag queen Ostara 
London, que abordou os colaboradores 
nos postos de trabalho de forma diverti-
da. Com diversos adornos, a personagem 
atuou reforçando a orientação.

Na manhã do dia 9 aconteceu a primei-
ra edição da Roda de Conversa mensal. O 
objetivo do encontro foi abrir um espaço 
para falar sobre empoderamento femi-
nino, bem como propiciar uma oportuni-
dade de troca de experiências entre as 
participantes. Na ocasião, foram debatidas 
questões ligadas à educação, atividades 
e papel da mulher na sociedade. A supe-
rintendente do HE, Vera Silveira, que par-
ticipou da atividade, elogiou a iniciativa e 
sugeriu ampliação do evento.

No dia 13, as psicólogas Brenda Louro e 
Roberta Machado, do Espontâneo - Psico-
terapia e Desenvolvimento Pessoal, pales-
traram sobre Empoderamento Feminino e 
Violência contra a Mulher. As profissionais 
falaram sobre conceitos, tiraram dúvidas 
e realizaram dinâmicas com as colabora-
doras.

Os momentos de beleza foram realiza-
dos pela Extractus Manipulação e Cosmé-
ticos, pelas consultoras da Mary Kay e pela 
Escola Senac Pelotas. Entre as atividades 
oferecidas estiveram limpeza de pele, to-
nificação, hidratação e maquiagem, spa 
para as mãos e corte de cabelo.

Integrando as atividades da programa-
ção do mês da mulher, a equipe de mas-
tologia realizou um mutirão de cirurgias 
em que foram realizados procedimentos 
como setorectomias, esvaziamento de 
axila e mastectomia com esvaziamento 
axilar.

Impressos Mácula
traz cor ao Corredor

Arte do HE

Durante o mês de abril, o Cor-
redor Arte do HE recebe a expo-
sição Impressos Mácula, de Paula 
Reisser. As técnicas utilizadas na 
produção das ilustrações são em 
serigrafia, gravuras e hibisco sobre 
papel. São 15 peças que reprodu-
zem elementos diversos da nature-
za, produzidas desde que a artista 
teve seus primeiros contatos com 
esta linguagem até trabalhos mais 
recentes.

Paula é graduada em Conserva-
ção e Restauro de Bens Culturais 
Móveis e atualmente cursa Artes 
Visuais na Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel). Em 2016, a ex-
positora participou de Mobilidade 
Acadêmica Internacional no curso 
de Arte e Design da Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécni-
co de Bragança, em Portugal, onde 
começou a trabalhar com serigra-
fia e gravura. Em seguida, passou 
a trabalhar também com cerâmica 
através da participação no Proje-
to Transitar, no Centro de Artes da 
UFPel.

Em 2017 ela participou da ex-
posição que compôs o evento 
Epidemia Antipatriarcal, realizado 
pela Ocupação Coletiva de Arteirxs 
(OCA), em Pelotas. Atualmente, 
Paula trabalha na construção de 
uma proposta de ateliê coletivo 
- Ateliê Mácula -, onde os proces-
sos de criação se dão em diferen-
tes linguagens: serigrafia, gravura, 
ilustração, cerâmica e bordado. “Lá 
produzimos trabalhos próprios e 
auxiliamos na produção de proje-
tos de outros artistas”, comentou. 

A exposição pode ser visitada 
diariamente das 7h às 22h, na rua 
Professor Araújo, 538.



Atendendo às demandas da Ou-
vidoria, foi instalado recentemen-
te, em frente ao refeitório do HE, 
um cabide para os colaboradores 
deixarem os seus jalecos do lado 
de fora. A ação possibilita que os 
funcionários atendam à Normativa 
HE UFPel EBSERH 001/2017, publi-
cada em março de 2017, que proí-
be o acesso ao refeitório portando 
jalecos ou outros objetos utiliza-
dos nas atividades com potencial 
exposição a agentes biológicos.

Além disso, de acordo com a 
Comissão Controle das Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saú-
de (CCIH) do HE, o jaleco também 
deve ser retirado ao sair do am-
biente hospitalar, não sendo per-
mitido o trânsito fora da área assis-
tencial.

O HE necessita, urgente, de doa-
dores de sangue de todos os tipos. 
As doações devem ser feitas no 
Banco de Sangue da Santa Casa, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h. Para que o sangue seja en-
caminhado para o HE é necessário 
que o doador, ao se apresentar no 
banco, fale que a doação é para o 
Hospital Escola.

Os requisitos para que a pessoa 
possa ser doadora são: ter boas 
condições de saúde, ter de 16 a 
69 anos de idade, pesar no mínimo 
50kg, estar descansado e estar ali-
mentado e hidratado. Ao se apre-
sentar, o doador deve apresentar 
um documento de identificação 
original, com foto.

Refeitório conta com
cabide para jalecos

Doação de sangue
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No mês de março a Comissão de Humanização do HE realizou a doação de três poltronas para a 
Unidade de Cuidados Semi-Intensivos do HE UFPel.


