
VEÍCULO INTERNO DE COMUNICAÇÃO – HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH –26/02 A 05/03/18

Iniciada campanha do “Adorno Zero”
no Hospital Escola

Foi publicado nesta quinta-feira (1) o 
Memorando 02/2018 do Setor de Quali-
dade Hospitalar (SQH) que reforça a proi-
bição do uso de adornos no Hospital Es-
cola da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel) para todos os profissionais, 
independente da função. O Memorando 
tem como base a Norma Regulamentado-
ra nº 32, de 2005, do Ministério do Tra-
balho e Emprego, que tem por finalidade 
estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção 
à segurança e à saúde dos trabalhado-
res dos serviços de saúde e a Normativa 
01/2017 da Superintendência que dis-
põe sobre as normas de segurança nas 
atividades assistenciais do HE. 

A proibição deve ser observada para 
todo trabalhador do serviço de saúde, 
bem como daquele que exerce ativida-
des de promoção e assistência à saúde 
exposto ao agente biológico, indepen-
dente da sua função. São exemplos de 
adornos: alianças e anéis, pulseiras, reló-
gios, colares, brincos, broches e piercings 
expostos. Também estão proibidos gra-
vatas e crachás pendurados com cordão. 

A instituição da campanha “Adorno 
Zero” no HE foi uma necessidade detec-
tada pelo Núcleo de Gestão da Qualida-
de, que faz parte do Sistema de Gestão 
da Qualidade Hospitalar (SGQH) e tem 
como uma de suas metas a padroni-
zação de condutas dos empregados 
e servidores do hospital, incluindo os 
ambulatórios e o Serviço de Oncologia. 
“Já diagnosticamos diversos pontos que 
precisam ser trabalhados em campanhas 

como esta e o adorno zero foi um dos 
mais importantes que identificamos, por 
isso foi o primeiro”, destacou a chefe do 
SQH, Gisele Betat de Freitas.

Normativa
A NR 32 regra, além da proibição do 

uso de adornos, diretrizes como: proi-
bição do fumo, da manipulação de len-
tes de contato, consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho, uso de 
calçados abertos, acesso ao refeitório 
usando jalecos, reencape e desconexão 
de agulhas desprotegidas, reutilização 
de embalagens de produtos químicos, 
dentre outros.

O descumprimento das normas deve 
ser reportado às chefias imediatas e inci-
dentes devem ser comunicados ao servi-
ço de Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho (SOST). A Normativa do HE foi 
publicada em março de 2017, elaborada 
conjuntamente com as Comissões Inter-
nas de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
Unidade de Vigilância em Saúde e SOST.

Infecções
De acordo com a médica infectologista 

do HE, Danise Senna Oliveira, o uso de 
adornos por profissionais de saúde au-
menta a infecção cruzada entre os pa-
cientes, visto que a contaminação destes 
pode durar de horas até meses, como 
nos casos da Klebsiella spp e da Clostri-
dium difficille, respectivamente. “Sabe-
-se que profissionais de saúde são fontes 
importantes dentro da cadeia das infec-
ções relacionadas a assistência à saúde. 
Portanto salienta-se a importância dessa 
campanha Zero Adorno”, explicou.

Novos residentes
participam de

acolhida no HE HUPel

Na tarde desta quinta-feira (1), 
os novos residentes do HE foram 
recepcionados em acolhida no 
auditório para as boas vindas da 
Governança e apresentação das 
informações básicas para o início 
dos programas de pós-graduação. 

Os novos alunos fazem parte dos 
Programas de Residência Médica, 
Multiprofissional e em Área Profis-
sional e ficarão de dois a três anos, 
de acordo com as áreas, estudan-
do e atuando nas dependências 
do HE.

Na primeira etapa da programa-
ção do evento falaram a superin-
tendente do hospital, Vera Silveira, 
os Coordenadores das Comissões 
de Residência, Ricardo Haack e Le-
andro Nizoli, a Gerente de Ensino e 
Pesquisa, Beatriz Vogt, a chefe do 
Setor de Ensino, Marina Bainy e a 
Gerente de Atenção à Saúde, Sa-
manta Madruga.

Em seguida, foram apresenta-
dos alguns setores e os principais 
procedimentos que serão utiliza-
dos pelos residentes: laboratório, 
internação, farmácia, comissões e 
gestão da qualidade. De forma iné-
dita, utilizando a plataforma virtual 
de educação da Ebserh, o setor de 
ensino elaborou, em conjunto com 
outras áreas, material que será dis-
ponibilizado como parte das ati-
vidades de educação permanente 
que hoje se iniciam.



O período para envio de Termos 
de Referência para Compra Direta 
ao Setor de Suprimentos é do 1º 
ao 10º dia de cada mês. E, a partir 
de abril, as solicitações de empe-
nho pelos demandantes ao Setor 
de Suprimentos só serão aceitas 
entre os dias 10 e 15 de cada mês.

Foi divulgado, no dia 23 de fe-
vereiro, o edital de seleção para as 
vagas remanescentes da Residên-
cia Médica da UFPel. As inscrições 
devem ser feitas pela internet, de 7 
a 9 de março, através do site www.
heufpel.com.br. 

As vagas oferecidas são para a 
Pediatria, Medicina de Família e 
Comunidade e Pediatria/Neonato-
logia. A seleção será composta por 
prova escrita objetiva, com peso de 
90%, e Avaliação Complementar, 
com peso de 10%, sendo atribuído 
ao Currículo peso 4% e à Argüição 
Curricular peso 6%. 

A prova escrita será realiza-
da no dia 12 de março, das 9h às 
10h30min, na rua Professor Araújo, 
433, na Sala de Ensino V. Os can-
didatos deverão comparecer trinta 
minutos antes do início da prova, 
munidos de caneta preta, cédula 
de identidade, comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição e 
Currículo Vitae (devidamente com-
provado, documentado e com foto 
recente).

De 6 a 8 de março acontecerá o 
primeiro Brechó Solidário de 2018, 
promovido pela Comissão de Hu-
manização do HE.  Roupas, calça-
dos, acessórios e itens de bazar 
poderão ser adquiridos com preços 
acessíveis. O brechó será realizado 
na rua Voluntários da Pátria, nº 
1631, das 9h às 17h.

Dentro das mudanças de salas 
previstas para os próximos meses, 
já ocoreu a transferência do ser-
viço de Saúde Ocupacional e Se-
gurança do Trabalho (SOST), bem 
como do Setor de Orçamentos e 
Finanças (SOF) para o antigo pré-
dio das fundações, na rua Marcílio 
Dias, número 939.

Envios de TR devem ser feitos 
até o dia 10 de cada mês

Residência médica do HE 
divulga edital para seleção de 

vagas remanescentes

Brechó Solidário

Mudanças SOST e SOF
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Foto
Notícia

 O Hospital Escola recebeu os novos colaboradores, admitidos no último concurso Nacional da 
EBSERH.  A integração aconteceu nesta sexta-feira (05), no auditório do HE.


