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Solicitação de EPIs e EPCs deve
ser realizada via AGHU

A partir de agora, as solicitações de 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) e de Equipamentos de Proteção Co-
letiva (EPCs) dos colaboradores do Hos-
pital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (HE UFPel) deverão ser realizadas 
somente através do Aplicativo de Gestão 
para Hospitais Universitários (AGHU). To-
dos os equipamentos utilizados para a 
segurança do trabalhador encontram-se 
disponíveis e devem ser solicitados pelo 
responsável pela unidade.

Equipamentos como luvas para proce-
dimento cirúrgicos e não-cirúrgicos, peça 
facial filtrante PFF2/N95, avental des-
cartável para procedimentos invasivos, 
avental descartável para procedimentos 
em pacientes em precaução de contato 
estão disponíveis no sistema. Também 
podem ser solicitados via AGHU, dentre 
outros, protetor facial, luva de látex para 
limpeza geral, luva nitrílica, calçados de 
segurança, avental de PVC, protetor auri-
cular, óculos de proteção e óculos de so-
breposição. Além desses equipamentos 
também são oferecidos, principalmente 
para a área administrativa, mousepad, 
apoio de punhos para teclado, apoio para 
os pés, dentre outros. Para a reposição 
de calçados e óculos de segurança, será 
necessária a entrega do item usado ou 
autorização da chefia, via e-mail para al-
moxarifado.hepel@ebserh.gov.br.

Os colaboradores já receberam, por e-
-mail, um tutorial com o passo a passo da 
solicitação. O AGHU pode ser encontrado 
no site do hospital, na aba Sistemas, onde 

se encontra o formulário de requisição. 
Após o preenchimento da solicitação, 

os materiais devem ser retirados na Uni-
dade de Almoxarifado. As dispensações 
são realizadas às terças e quintas-feiras, 
das 15h às 17h30min. Para retirar o ma-
terial, é necessário a entrega do formulá-
rio Ficha de Registro de Entrega de EPI, 
assinado pelo colaborador que irá utili-
zar. Esse formulário está disponível no 
sistema ADS Hospitalar e as instruções 
de preenchimento encontram-se no tu-
torial.

Segundo o engenheiro de segurança 
do trabalho do HE, Felipe Vieira Camerini, 
o fornecimento de EPIs aos trabalhado-
res é uma obrigação do empregador e 
visa reduzir o risco de acidentes e doen-
ças ocupacionais. “Os equipamentos de 
proteção não devem ser utilizados como 
única medida de controle. Devem ser 
adotadas medidas administrativas e de 
organização do trabalho, procedimentos 
e treinamentos”, acrescentou.

De acordo com a Norma Regulamenta-
dora (NR) 32, os equipamentos de pro-
teção devem estar à disposição em nú-
mero suficiente nos postos de trabalho, 
de forma que seja garantido o imediato 
fornecimento ou reposição.  A norma tem 
por finalidade estabelecer as diretrizes 
básicas para a implementação de medi-
das de proteção à segurança e à saúde 
dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
bem como daqueles que exercem ativi-
dades de promoção e assistência à saúde 
em geral.

HE com Bombeiros 
Civis 24h

Desde a última quinta-feira (11), 
o HE passou a contar, 24 horas, 
com Bombeiros Civis para auxiliar 
em situações de emergências. Os 
profissionais, contratados por uma 
empresa terceirizada, devem atuar 
em ocasiões de sinistro, incêndios, 
resgate de pessoas, trabalhadores, 
pacientes e acompanhantes em ce-
nários de difícil acesso. Além disso, 
eles irão atuar na orientação em si-
tuações que necessitem abandono 
de edificação.

Atualmente, o hospital conta com 
cerca de 200 colaboradores trei-
nados para atuar nessas situações. 
Em 2017, o serviço de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho 
(SOST) realizou um Treinamento de 
Prevenção e Combate a Princípio 
de Incêndio. O curso teve a adesão 
de 121 pessoas e teve como obje-
tivo esclarecer aos colaboradores 
acerca de cenários emergenciais, 
como princípios de incêndio e pri-
meiros socorros, a fim de garantir a 
segurança no hospital. 

O papel dos bombeiros no hos-
pital é também orientar e coorde-
nar as atividades em situações de 
emergência, contando com a equi-
pe de brigadas de incêndio do HE. 
Eles irão atuar somente em situa-
ções de emergência. Casos como 
mal-estar e situações de acidente 
de trabalho, devem ser informados 
ao SOST.

Para entrar em contato com a 
equipe dos bombeiros civis, o cola-
borador deve telefonar para o SOST, 
ramal 32273776 (ramal 1008) ou 
para a portaria principal, ramal 276.
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Na manhã de sexta-feira (19) os médicos do Hospital Escola participaram de um café da ma-
nhã promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), em alusão ao Dia do 
Médico.

EXPEDIENTE
Períodicidade: Semanal - Tiragem: 130 exemplares 
Editoração e Diagramação: Comunicação Social HE-UFPel/EBSERH
Contato: comunicacao.he.ufpel@ebserh.gov.br

Cliclo de palestras fez 
parte da programação 
do Outubro Rosa no HE

Festa das Crianças HE

Nessa sexta-feira (19), o HE, em 
parceria com o Núcleo de Pesquisa 
e Estudo com Crianças, Adolescen-
tes, Mulheres e Famílias (NUPECAMF) 
promoveu um Ciclo de Palestras no 
auditório do hospital. As palestras fi-
zeram parte da programação do Ou-
tubro Rosa do HE e teve como tema 
“Câncer de Útero e Mama: prevenção 
é cuidado”. 

 O evento teve início com a profes-
sora da Faculdade de Enfermagem 
da UFPel, Marilu Correa Soares e a 
Gerente de Ensino e Pesquisa do HE, 
Beatriz Vogt. Em seguida, o médico 
Ginecologista e Obstetra, Mestre em 
Saúde e Comportamento, Rodrigo 
Garcia, falou sobre “Câncer de útero: 
fisiopatologia, tratamento e medidas 
preventivas”. Após, a enfermeira do 
HE, Aline Viegas, abordou “Preven-
ção do câncer de mama: o que um 
grupo de mulheres compreende”.

No último sábado (20) aconteceu 
a tradicional Festa das Crianças do 
HE. O evento, organizado pelo Gru-
po de Trabalho de Humanização, 
contou com diversas brincadeiras, 
brinquedos infláveis, pintura de 
rosto, algodão doce, pipoca, entre 
outras guloseimas.

Na pediatria, foi feito um bingo 
com os pacientes, organizado pela 
equipe da Terapia Ocupacional do 
HE.  Aqueles que tiveram autoriza-
ção médica, puderam acompanhar 
a festa na rua.


