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Campanha Janeiro Branco encerra
com palestra sobre Saúde Mental

A campanha Janeiro Branco do Hos-
pital Escola da Universidade Federal 
de Pelotas (HE UFPel), encerrou nesta 
quinta-feira (31) com a palestra sobre 
o tema “Saúde Mental: possibilidade 
de adoecimento ou de promoção de 
saúde”, com o psiquiatra do HE Pedro 
Rheingantz Abuchaim e com a psicóloga 
do HE, Doralúcia Gil da Silva. As ativida-
des foram promovidas pela Unidade de 
Atenção Psicossocial, pelo Serviço de 
Saúde Ocupacional e Segurança do Tra-
balho (SOST) e pela DivGP - Serviço de 
Desenvolvimento de Pessoas.

O psiquiatra abordou a saúde mental 
das pessoas que trabalham na área da 
saúde e apresentou os modelos con-
ceituais do estresse ocupacional. Pedro 
destaca, entre as características psicoló-
gicas desses profissionais, o atendimen-
to a pacientes terminais, o envolvimento 
com a dor e o sofrimento das pessoas, 
além do contato com a intimidade cor-
poral e emocional dos pacientes. Além 
disso, afirmou que diversos aspectos da 
atividade do profissional de saúde são 
compartilhados, entre eles o sofrimento 
psíquico, inerente ao trabalho no âmbi-
to hospitalar, tende a ser comum a todos 
esses profissionais. “Os profissionais na 
saúde costumam cuidar menos da sua 
saúde”, ressaltou.

Em seguida, Doralúcia definiu saúde 
como estado de completo bem-estar, fí-
sico, mental e social. A psicóloga falou 
sobre os cuidados com a Saúde Mental, 
entre eles: cuidados com a saúde, tra-
balho, lazer e cultura e a qualidade nos 
relacionamentos. A tarde, o evento con-
tou com a participação do enfermeiro 
especialista em saúde mental, Denilson 
Fonseca.

Campanha
Alongo do do mês, aconteceram ofi-

cinas reflexivas sobre Saúde Mental, 
a vida cotidiana e o papel do hospital 
neste contexto. Até o dia 30, no Corre-
dor Arte, estão abertos espaços para 
conversa e reflexão acerca do tema. Essa 
intervenção tem duração de uma hora 
por dia – 30 minutos no turno da ma-
nhã e 30 minutos no turno da tarde -, de 
segunda-feira a sexta-feira.

Graffiti leva cor
à Pediatria

Na manhã da última quarta-feira 
(31), o HE recebeu o artista pelo-
tense Théo Gomes, que realizou 
a pintura em graffiti nas escadas 
de acesso à Pediatria. O trabalho 
voluntário contou com o apoio da 
professora do curso de Enferma-
gem da UFPel, Ana Cláudia Vieira.

Théo desenha desde a infância 
e atualmente trabalha com graffiti, 
tatuagem e pintura de tela. Segun-
do o artista, pintar os corredores 
do hospital foi uma bela experi-
ência, pois irá atingir um público 
diferente do que está acostuma-
do. “Foi muito bom poder dar um 
pouco de cor para esse espaço”, 
comentou.

As cores claras das paredes de-
ram lugar a animais, flores, nuvens 
e corações. Os elementos foram 
pintados com cores alegres e ani-
maram o local.

De acordo com Ana Cláudia o 
objetivo da revitalização é tornar o 
ambiente alegre e contribuir com 
a melhora das relações interpes-
soais, além de inspirar as pessoas. 
“A arte leva ternura, ludicidade e 
acolhimento às crianças, pais e 
profissionais que circulam no lo-
cal”, finaliza.



O serviço de Saúde Ocupacional 
e Segurança do Trabalho (SOST) do 
Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) e a 
Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (CIPA), estão promoven-
do a campanha Carnaval Seguro .A 
programação contará com a pales-
tra “Conscientização e Promoção 
de um Carnaval Seguro e Saudá-
vel”, que será ministrada pelo en-
fermeiro Denilson Fonseca, pela 
psicóloga Daynah Giaretton e pela 
nutróloga Patrícia Peres. A palestra 
será oferecida às 11h e 15h, no au-
ditório do hospital.

Conforme laudo realizado pelo 
Laboratório do Hospital Escola da 
UFPel, o papel toalha utilizado na 
instituição é isento de crescimen-
to bacteriano. Conforme a chefe 
do Setor de Hotelaria, Ângela Ca-
tarina Ferreira, este resultado traz 
incentivo e positividade na efetiva 
higienização das mãos. “É uma me-
dida primária, mas muito impor-
tante no controle de infecções re-
lacionadas à assistência à saúde”, 
destacou.

A partir desta semana, todas as 
quartas-feiras, o HE contará com o 
uma atividade de meditação. Des-
tinado a todos os colaboradores 
do hospital, o Grupo de Meditação 
tem o objetivo de proporcionar um 
momento de pausa na jornada de 
trabalho e será coordenado pelo 
médico João Pedro Dutra. Os en-
contros serão na sala de ensino III 
do HE, às 16h30min.

De acordo com Dutra, a medita-
ção é uma prática associada a vá-
rios benefícios tanto para o corpo 
físico, quanto emocional e mental. 
Não apresenta contraindicações e 
não necessita experiência prévia, 
sem ligação com qualquer religião. 
“A meditação tem sua essência ba-
seada na atenção consciente ao 
momento presente”, destacou.

Carnaval Seguro é tema
de palestra no HE

Hotelaria divulga laudo de 
análise do papel toalha

Grupo de Meditação inicia 
nesta quarta-feira
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Foto
Notícia

 A equipe da 1ª Zona de Registro Civil presenteou a pequena Samirah, nascida no HE, com um 
carrinho de bebê. A instituição foi escolhida em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo 
Serviço Social do HE, que não poupa esforços para atender às famílias internadas.


