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Postos de trabalho do HE têm
Mapas de Riscos atualizados

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel) iniciou, no mês de outubro, a co-
locação dos Mapas de Risco atualizados 
nos ambientes de trabalho da institui-
ção. Ao longo do ano, o trabalho foi re-
alizado pelo Comitê de Mapa de Riscos, 
que identificou os riscos de exposição 
dos trabalhadores, com a participação 
dos colaboradores de cada unidade. A 
conclusão do trabalho está prevista para 
dezembro.

De acordo com o Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho do HE, Felipe Came-
rini, o Mapa de Riscos possui o objetivo 
de apresentar aos trabalhadores, de for-
ma gráfica, os riscos aos quais estarão 
expostos em cada ambiente de traba-
lho. “É uma importante ferramenta, pois 
através dela os trabalhadores são alerta-

dos sobre os fatores de risco existentes 
em cada espaço”, acrescentou. 

Os locais em que se observa a cor 
verde apresentam riscos físicos, entre 
eles: ruídos, calor, vibrações, pressões 
anormais, radiações ou umidade. Já os 
locais indicados pela cor vermelha suge-
rem ambientes com riscos químicos, tais 
como poeiras, fumos, névoas, gases, va-
pores, neblinas e substâncias, compos-
tos e produtos químicos em geral. Além 
deles, poeiras, fumos, névoas, gases e 
vapores estão dispersos no ar.

A cor marrom identifica os locais com 
presença de risco biológico, recorrente 
em hospitais, e representado por vírus, 
bactérias, parasitas, protozoários, fun-
gos e bacilos. Nesse caso, ocorrem por 
meio de microrganismos que, em conta-
to com o homem, podem provocar inú-
meras doenças.

Os locais que apresentam a cor ama-
rela, identificam riscos ergonômicos fre-
quentemente observados em atividades 
administrativas e assistenciais como 
movimentação de paciente e digitação. 
E a cor azul representa os riscos me-
cânicos, geradores de acidentes como 
arranjo físico deficiente, máquinas e 
equipamentos sem proteção, ferramen-
tas inadequadas ou defeituosas, eletri-
cidade, incêndio ou explosão, animais 
peçonhentos ou armazenamento inade-
quado.

“Amor Prematuro”
é a exposição de
novembro do HE

No mês em que se celebra o Dia 
Mundial da Prematuridade, o Cor-
redor Arte do HE recebe a exposi-
ção “Amor prematuro” da fotógrafa 
e técnica em enfermagem da Uni-
dade de Tratamento Intensivo (UTI) 
Neonatal do HE, Liége Ferreira. São 
12 peças com imagens de bebês 
que já passaram pelo hospital. Elas 
permanecerão expostas durante 
todo o mês de novembro.

Liége começou a fotografar por 
hobby e, em seguida, fez cursos de 
fotografia e de edição. Atualmente, 
ela também atua registrando even-
tos religiosos, ensaios externos e 
aniversários infantis. “No HE tive 
a oportunidade de unir duas pai-
xões: a enfermagem neonatal e a 
fotografia”, destacou.

Em ações como a de Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Dia Mundial 
da Prematuridade, Liége fez as fo-
tos dos pais e seus bebês interna-
dos. “Busco trazer um pouco de luz 
para os dias sombrios de preocu-
pação, medo e ansiedade. Através 
desse trabalho, oferecemos a eles 
o registro do grande amor deles 
que ‘guardamos’ em incubadoras, 
muitas vezes restringindo o conta-
to entre mãe, pai e bebê”, comen-
tou.

A exposição pode ser visitada 
diariamente, das 7h às 22h, até o 
dia 31.  O Corredor Arte fica no cor-
redor de entrada do Hospital Esco-
la, na rua Professor Araújo, 538.
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O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Escola adquiriu, no mês de outubro, com a 
verba oriunda dos Brechós Solidários, novas cadeiras para a sala de quimioterapia da Unidade 
de Oncologia do HE.

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

Doação de Sangue
foi o tema da palestra

mensal do SOST e CIPA

A palestra mensal promovida pelo 
serviço de Saúde Ocupacional e Se-
gurança do Trabalho (SOST) e pela 
CIPA do HE teve como tema a Doação 
de Sangue. As enfermeiras do Banco 
de Sangue da Santa Casa de Pelotas, 
Margareth Noremberg e Evelyn Cas-
tro, falaram sobre a importância, be-
nefícios e cuidados necessários para 
a doação. O evento aconteceu nessa 
terça-feira (6), alusivo ao Dia Mun-
dial do Doador de Sangue, celebrado 
em 25 de novembro.

No encontro, as enfermeiras des-
tacaram que, para a doação, a pessoa 
deve atender a algumas exigências, 
entre elas, ter dormido pelo menos 6 
horas na noite anterior, estar bem de 
saúde, ter entre 18 e 69 anos – de 16 
e 18 anos, somente com autorização 
dos pais – pesar mais de 50 quilos 
e estar bem alimentado. Após a do-
ação, a orientação é que o doador 
não fume nas 2 horas subsequentes, 
não ingira bebidas alcoólicas nas 12 
horas seguintes e evite esforço físi-
co ou exerça atividades como operar 
máquinas de corte e dirigir veículos 
coletivos.

As enfermeiras afirmaram que 
o Banco de Sangue da Santa Casa 
abastece o HE e outros hospitais da 
cidade. Por isso, existe uma grande 
demanda e atualmente ele conta 
com uma média de 700 doadores 
por mês. “O ideal, para que possa-
mos seguir atendendo às demandas, 
seria 850 bolsas por mês. Para cada 
doador, até 4 pacientes podem ser 
beneficiados”, acrescentou.

O intervalo entre doações não 
deve ser menor do que 2 meses para 
homens – máximo de 4 vezes por ano 
– e 3 meses para mulheres – máximo 
de 3 vezes por ano. De acordo com 
a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), o empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço, sem preju-
ízo do salário, por um dia, em cada 
12 meses de trabalho, para doação 
voluntária de sangue, devidamente 
comprovada.


