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CIPA promove a 24ª edição da SIPAT

De 20 a 24 de agosto acontecerá a 24ª 
edição da Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) do 
Hospital Escola da Universidade Federal 
de Pelotas (HE UFPel), promovida pela 
Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA). Com o tema “A segurança é 
uma responsabilidade de todos, inclusive 
sua”, dentro da programação terão pales-
tras, oficinas e atividades.

O evento terá abertura às 13h30min, 
dia 20, no auditório do HE, com a superin-
tendente do HE, Vera Maria Freitas da Sil-
veira e com a presidente da CIPA, Mariana 
Loureiro Duarte. Às 14h, o engenheiro de 
segurança do trabalho, Felipe Camerini e 
o enfermeiro do trabalho, Marcos Soares 
irão ministrar a palestra “Que lugar a se-
gurança ocupa em sua vida?”.

Nos dias 21 e 24, pela manhã, a pales-
tra intitulada “Fortalecendo as lideranças” 
será voltada às chefias do HE e aos pre-
ceptores, respectivamente. Felipe Came-
rini irá apresentar os índices de Práticas 
Seguras produzidos pelo serviço de Saú-
de Ocupacional e Segurança do Trabalho 
(SOST). E ao final, a Gerente de Atenção 
à Saúde, Samanta Madruga, irá abordar 
responsabilidade das chefias com rela-
ção ao cumprimento das normas e a Ge-
rente de Ensino e Pesquisa, Beatriz Vogt, 
falará para os preceptores. Ainda nesses 
encontros, a psicóloga organizacional do 
HE, Cristiane Paviani, irá falar sobre “Po-
tencialização dos resultados das equipes 
– como extrair o melhor de sua equipe”. 

No turno da tarde do dia 21, também 
será apresentado aos colaboradores um 
estudo ergonômico realizado pelo Comi-
tê de Ergonomia da CIPA, seguido de Gi-
nástica Laboral realizada pela equipe do 

serviço de Educação Física.
Os enfermeiros Marcos Soares e Da-

niela Schaun irão abordar o propósito, 
orientações e a importância da Higieni-
zação das Mãos, no dia 22, às 10h30min, 
no auditório do Prédio Administrativo do 
HE, localizado na rua Marcílio Dias. E às 
15h, o físico do HE, William Borgonhi, fa-
lará sobre “Radioproteção em Radiodiag-
nóstico: Mitos e Verdades sobre o uso das 
radiações ionizantes”. Para finalizar as 
atividades, a equipe do serviço de Edu-
cação Física irá realizar Ginástica Laboral, 
às 16h.

Dia 23, ao meio-dia, no mini auditório 
da Faculdade de Medicina (Famed) da 
UFPel haverá a palestra “Rádio Proteção 
em Radioterapia: Mitos e Verdades sobre 
o uso das radiações ionizantes”, com o 
físico – oncologia, Luciano Schwanck Lo-
pes, e será voltada aos colaboradores do 
serviço de Oncologia. E no auditório do 
HE, acontecerão as oficinas de ergonomia 
para orientações sobre movimentação de 
paciente e o uso do guindaste com redes, 
oferecidas às 13h30min, às 14h15min e 
às 15h. Para essa atividade, com vagas 
limitadas, os colaboradores devem se ins-
crever através do e-mail sipat@heufpel.
com.br.

No último dia da Sipat o evento será no 
auditório do HE e inicia às 10h com uma 
Roda de Conversa sobre o Stress no Tra-
balho em Ambiente Hospitalar, conduzi-
da pela assistente social Morgana Drews, 
pela médica do trabalho Ângela Grassi e 
pelo médico João Pedro Dutra.

Não é necessário realizar inscrições 
para participar das palestras. Todas as 
atividades darão certificados para os par-
ticipantes.

Orientações SEI chefias

Nesta segunda-feira (13) aconteceu 
uma reunião sobre a implementação 
do Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), voltada às chefias do HE. O che-
fe da Unidade de Planejamento, Mau-
ro Calderipe, apresentou orientações 
sobre o sistema e reforçou a obriga-
toriedade do curso para os presentes 
no encontro, com prazo máximo até o 
dia 19.

Curso
O curso SEI está disponível na Esco-

la Virtual do Governo através do link 
https://evg.gov.br/curso/74. Os cola-
boradores da área administrativa de-
vem realizar o treinamento até o dia 
31 de agosto e os demais colaborado-
res já podem fazer o curso, porém sua 
obrigatoriedade será estendida até o 
final do ano. 

Também está disponível um tuto-
rial para o esclarecimento de dúvidas 
e orientações. Além disso, foi disponi-
bilizado um ambiente de treinamento 
na plataforma. O acesso ao ambiente 
de treinamento e à plataforma podem 
ser feitos pelo site do HE, na aba Sis-
temas, onde podem ser encontrados 
também os links, além de manuais do 
sistema e de digitalização. O curso 
possui 20 horas/aula e está dividido 
em seis módulos.

SEI
A ferramenta possui vantagens tec-

nológicas e econômicas importantes 
para as organizações públicas. Trata-
-se também de um sistema de gestão 
de processos e documentos eletrôni-
cos, com interface amigável e práticas 
inovadoras de trabalho, tendo como 
principais características a libertação 
do paradigma do papel como suporte 
físico para documentos institucionais 
e o compartilhamento do conheci-
mento com atualização e comunica-
ção de novos eventos em tempo real.



 

Foto
Notícia

Nesta segunda-feira (13) o HE recebeu 120 meias do Lions Clube Pelotas Centro. A partir 
dessa doação, serão confeccionadas bonecas que serão entregues aos bebês internados na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, através do Projeto Boneca de Apego.
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Mini-Meeting em
Câncer de Mama

Seminário sobre
amamentação

No dia 23 de agosto o HE, junta-
mente com a Associação Médica 
de Pelotas (AMP), irá promover um 
Mini-Meeting em Câncer de Mama, 
mediado pela médica oncologista 
do HE, Cristiane Petrarca. O evento 
acontecerá na AMP e terá início às 
19h, com um Coffee Break, seguido 
das atividades científicas.

A médica oncologista, Alessandra 
Notari, irá falar sobre o estadiamen-
to do câncer de mama com a pales-
tra “TNM – O que mudou?”. A mé-
dica oncologista, Sílvia Saueressig, 
irá abordar “O manejo do câncer de 
mama inicial”. E em seguida, o mé-
dico oncologista, Joemerson Osório 
Rosado, apresentará um caso clínico 
sobre “Manejo do câncer de mama 
avançado durante a gestação”. E o 
médico oncologista, Sérgio Lago, so-
bre “Atualizações no tratamento do 
câncer de mama avançado”.

O evento é direcionado a médicos 
e estudantes de medicina. As inscri-
ções podem ser realizadas no local 
do evento, rua Quinze de Novembro, 
607/112 ou através do telefone (53) 
3222-3522. As vagas são limitadas.

Comemorando a Semana Mun-
dial do Aleitamento Materno, o HE 
esteve presente no X Seminário Es-
tadual da Semana Mundial da Ama-
mentação e V Seminário Estadual 
da Estratégia Amamenta Alimenta 
Brasil, nos dias 1 e 2 deste mês. A 
Chefe da Unidade Materno Infan-
til, Susana Cecagno, participou da 
Mesa Redonda intitulada Amamen-
tação e Humanização: Experiências 
da Participação do Parceiro nos 
Grupos de Gestantes, levando a 
experiência da instituição na temá-
tica do Aleitamento Materno. 

Foram discutidos temas como os 
avanços da Política do Aleitamento 
Materno do Rio Grande do Sul nos 
últimos 10 anos, rotulagem dos ali-
mentos na visão do consumidor e 
amamentação e cuidado humani-
zado da mãe. “Foi um importante 
evento para aprimoramento das 
práticas da amamentação e prin-
cipalmente por troca de experiên-
cias entre os participantes, possi-
bilitando dar maior visibilidade e 
promover informação acerca da 
importância da amamentação para 
díade mãe e filho”, comentou Su-
sana.


