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Lançado Programa de Qualidade de 
Vida do Trabalhador do HE

Está sendo lançado, neste mês de mar-
ço, o Programa de Qualidade de Vida do 
Trabalhador do Hospital Escola da Univer-
sidade Federal de Pelotas (HE UFPel), pre-
visto no Plano Diretor Estratégico (PDE) da 
instituição. O objetivo geral do programa 
é identificar fatores de risco à saúde física 
e mental dos trabalhadores do hospital e 
definir ações de prevenção e promoção de 
saúde no ambiente ocupacional.

Os objetivos específicos são: avaliar o 
perfil lipídico e glicêmico dos trabalhado-
res, criar/ofertar um programa de redução 
de peso para os trabalhadores que tenham 
sobrepeso e/ou comorbidades, realizar 
acompanhamento sistemático de traba-
lhadores afastados por motivos de saúde, 
orientar e acompanhar trabalhadoras ges-
tantes e lactantes, possibilitar orientação 
dos profissionais da Educação Física aos 
trabalhadores que tenham queixas osteo-
musculares, buscar conhecer e avaliar as 
queixas e desconfortos osteomusculares 
dos trabalhadores, promover ações que 
estimulem o bem-estar físico e mental dos 
trabalhadores, possibilitar aos trabalha-
dores com queixas de ordem emocional/
psicológica espaços de escuta qualificada 
e orientações, mediar conflitos inerentes à 
dinâmica institucional, desenvolver e fo-
mentar o sentimento de equipe e identifi-
car os riscos psicossociais a partir da ótica 
dos trabalhadores.

Algumas atividades que já estão em 
andamento foram incluídas no programa. 
Dentro da rotina do serviço de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho (SOST), 
estão algumas, tais como: avaliação do 
perfil lipídico e glicêmico, acompanha-
mento dos trabalhadores afastados, em 
licença, gestantes e lactantes e ações 
educativas como palestras e blitzes, em 
conjunto com a Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes (CIPA). A equipe de 
Educação Física também já desenvolve 
algumas ações como ginástica laboral e 
orientação de trabalhadores com queixas 
osteomusculares.

Também já está em andamento, há um 
mês, o Grupo de Meditação, com orien-
tação do médico João Pedro Dutra e do 
engenheiro Felipe Camerini, todas as 
quartas-feiras, às 16h30min, na Sala de 
Ensino 3.

O espaço de escuta qualificada e me-
diação de conflitos já ocorre no Serviço de 
Desenvolvimento de Pessoas, com a psicó-
loga organizacional Cristiane Paviani, em 
parceria com outros profissionais quando 
identificada alguma necessidade específi-
ca do colaborador.

Para o mês de março ainda está prevista 
a execução de um projeto-piloto do Pro-
grama de Desenvolvimento de Equipes, 
que consiste em um conjunto de ações 
para oportunizar reflexão, desenvolvimen-
to pessoal e de equipes de trabalho.

Em breve será lançado o Projeto Medi-
da Certa, que será um grupo com vistas à 
obtenção de melhores hábitos e índices 
de saúde dos trabalhadores, mediado por 
uma equipe multiprofissional.

O Projeto de Avaliação de Riscos Psicos-
sociais está em fase de construção e terá 
como objetivo investigar a presença dos 
riscos psicossociais no espaço ocupacio-
nal e nas relações de trabalho no HE.

E para esta segunda-feira (19) está pre-
visto o início da avaliação de queixas e 
desconfortos osteomusculares. Para par-
ticipar, os colaboradores devem acessar o 
link que receberão no e-mail institucional, 
preencher todos os itens do formulário e 
clicar em enviar. O prazo final de preenchi-
mento dos dados é 31 de março. 

A pesquisa se justifica visto que a au-
sência de medidas ergonômicas nos pos-
tos de trabalho favorece a ocorrência de 
acidentes e doenças ocupacionais. Através 
da Análise Ergonômica do Trabalho é pos-
sível identificar os fatores relacionados ao 
ambiente e às rotinas de trabalho que ofe-
recem risco aos trabalhadores. A identifi-
cação dos grupos de indivíduos com maior 
incidência de queixas potencialmente re-
lacionadas a fatores de risco ergonômicos 
permite que sejam realizadas interven-
ções nos processos de trabalho visando 
reduzir a exposição a tais riscos, a preven-
ção de distúrbios/lesões osteomusculares 
e, consequentemente, a redução do ab-
senteísmo e a promoção da saúde.

Roda de Conversa
dá início às atividades 

do Mês da Mulher

Palestra aborda
empoderamento
feminino no HE

Na manhã do dia 9 ocorreu uma ati-
vidade alusiva ao Mês da Mulher no 
Hospital Escola, voltada às colabora-
doras de todas as áreas. Foi a primeira 
edição da Roda de Conversa que, a par-
tir de agora, irá ocorrer mensalmente. O 
objetivo do encontro foi abrir um espa-
ço de discussão sobre empoderamen-
to feminino, bem como propiciar uma 
oportunidade de troca de experiências 
entre as participantes.

Na tarde desta terça-feira (13) o 
Hospital Escola recebeu as psicólogas 
Brenda Louro e Roberta Machado, do 
Espontâneo - Psicoterapia e Desenvol-
vimento Pessoal, para falarem sobre 
Empoderamento Feminino. A palestra 
fez parte da programação do mês da 
mulher no HE. Na ocasião, as profissio-
nais falaram sobre conceitos, tiraram 
dúvidas e realizaram dinâmicas com as 
colaboradoras. 

As psicólogas destacaram os rela-
cionamentos abusivos como uma das 
formas de agressão mais frequente às 
mulheres, que ocorrem tanto de forma 
verbal como física e que muitas vezes 
são sutis. Elas apontaram as caracterís-
ticas mais comuns e formas de denún-
cia que podem ser feitas. 



As colaboradoras do Hospital Es-
cola tiveram dias de beleza ao lon-
go desta semana. As ações fizeram 
parte da programação do Mês da 
Mulher.

Na segunda-feira (12), a Extrac-
tus Manipulação e Cosméticos ofe-
receu limpeza de pele, tonificação, 
hidratação e maquiagem.

Terça-feira (13), as colaboradoras 
do HE receberam a visita de con-
sultoras da Mary Kay, que oferece-
ram limpeza de pele, maquiagem e 
spa para as mãos. A atividade ocor-
reu no turno da manhã e da tarde, 
e contou também com orientações 
de cuidados com a pele.

E na quinta-feira (15) a Escola 
Senac Pelotas ofereceu corte de 
cabelo às mulheres. A ação aten-
deu 30 mulheres e terá continuida-
de na tarde desta sexta-feira (16), 
das 14h às 17h. 

As atividades atenderam colabo-
radoras de diferentes setores e fo-
ram organizadas por profissionais 
de diversas áreas e comissões.

Dias de beleza ganham 
destaque na programação do 

Mês da Mulher
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Foto
Notícia

 Membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do HE UFPel percorreram as 
dependências do hospital, no dia 8, com a Blitz do “Zero Adorno”. Foram entregues saquinhos 
plásticos às mulheres, para guardarem seus pertences ao entrar no hospital.


