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HE faz investimentos em melhorias 
para os trabalhadores

O Setor de Infraestrutura do Hospital Es-
cola da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel) confeccionou recentemente dois 
trapézios, aparelhos utilizados na movimen-
tação de pacientes. A ação foi resultado do 
trabalho desenvolvido pelo Comitê de Ergo-
nomia do hospital, que identificou as lesões 
ocasionadas na movimentação dos pacientes.

Segundo o chefe do Setor de Infraestrutu-
ra, Eduardo Albuquerque, ao longo deste ano, 
pretende-se instalar o trapézio nas demais 
enfermarias. Atualmente dois leitos contam 
com o aparelho. “É uma satisfação para a in-
fraestrutura, ainda que através de pequenas 
atividades, auxiliar a melhorar as condições 
de ergonomia do colaborador, bem como o 
atendimento ao paciente”, comentou.

Em 2018 foi realizada uma pesquisa, en-
volvendo cerca de 500 colaboradores do 
HE, que buscou identificar os fatores relacio-
nados ao ambiente e às rotinas de trabalho 
que ofereciam riscos. Fora identificados os 
grupos de trabalhadores com maior incidên-
cia de queixas potencialmente relacionadas a 
fatores de risco ergonômicos, que permitiu a 
realização de intervenções nos processos de 
trabalho, visando reduzir a exposição a esses 
riscos. 

De acordo com o engenheiro de segurança 
do HE, Felipe Camerini, após a análise da pes-
quisa foi possível identificar as atividades as-
sistenciais que geram maiores riscos relacio-
nados a fatores biomecânicos. “Assim como 
a aquisição dos passantes, a instalação dos 
trapézios irá auxiliar nas atividades assisten-
ciais que geram maiores riscos relacionados a 
fatores biomecânicos”, afirmou.

Investimentos
Em 2018, a Gerência Administrativa (GA) 

do HE adquiriu 15 passantes. O acessório visa 
facilitar a transferência de pacientes, bem 
como mudança de decúbito no leito.  Segun-
do a educadora física do HE, Lidiane Pozza, 
eles tornam a ação mais segura para o cola-
borador, diminuindo a força necessária para 
transferir o paciente da cama para a maca e 
vice-versa.

De acordo com a médica do trabalho do HE, 
Ângela Grassi, a movimentação de pacientes 
era realizada anteriormente com adoção de 
posturas inadequadas associada à realização 
de força, o que resultava em dores nas cos-
tas, por vezes incapacitantes, como visto no 
histórico de afastamentos por essa patologia. 
“De janeiro a novembro de 2018 foram apre-
sentados 38 atestados médicos, referentes a 
131 dias perdidos de trabalho. Além dos tra-
balhadores afastados, temos que considerar 
o grande número de profissionais da enfer-
magem com sinais e sintomas (dor nas costas) 
que não chegam à incapacidade funcional”, 
destacou. 

Outra ação da GA nesse sentido foi a li-
citação de diversos Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs), tais como protetor 
facial, luva de látex para limpeza geral, luva 
nitrílica, calçados de segurança, avental de 
PVC, protetor auricular, óculos de proteção e 
óculos de sobreposição. Além disso, para os 
colaboradores da área administrativa, foram 
oferecidos, mousepad, apoio de punhos para 
teclado e apoio para os pés.

“Nosso foco é o paciente, mas precisamos 
cuidar das pessoas das quais eles dependem. 
Investir em equipamentos que minimizem os 
riscos dos colaboradores e que tornem o tra-
balho deles mais fácil é um compromisso da 
gestão do hospital”, afirmou o Gerente Admi-
nistrativo do HE, Mateus Santin.

Pincelando Paixões é a 
exposição de fevereiro 
no Corredor Arte do HE

O Corredor Arte do HE recebe a 
exposição “Pincelando Paixões”, da 
artista plástica Graci Schneider que 
traz 12 obras em telas e papel can-
son. A exposição pode ser visitada 
diariamente, das 7h às 22h, até o dia 
7 de março. O Corredor Arte fica no 
corredor de entrada do Hospital Es-
cola, na rua Professor Araújo, 538. 

A expositora iniciou na arte atra-
vés da tatuagem há cerca de três 
anos. Desenhava com grafite e lápis 
de cor, até chegar na pintura. “Foi 
amor à primeira vista. Por eu ser ex-
tremamente tímida, consegui, atra-
vés da arte, expor minhas ideias e 
experiências. Cada tela que eu pinto 
diz algo sobre mim”, comentou Graci. 
Ela trabalha há um ano e meio no HE 
e escolheu a instituição para realizar 
a sua primeira exposição. Algumas 
peças podem ser adquiridas na ou-
vidoria do hospital e variam de R$50 
a R$300.
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A Unidade de Engenharia Clínica do HE promoveu, nos dias 6 e 7, um treinamento voltado às  
equipes da UTI Neonatal, para a utilização das novas bombas de seringa, adquiridas recente-
mente.
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Ebserh tem
novo presidente

Foi empossado pelo ministro da 
Educação, Ricardo Vélez, em cerimô-
nia ocorrida no Ministério da Educa-
ção (MEC) no dia 31 de janeiro, o novo 
presidente da a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), Oswal-
do de Jesus Ferreira. O evento contou 
com a presença do ministro do Gabi-
nete de Segurança Institucional (GSI), 
general Augusto Heleno, do presidente 
do Conselho de Administração da Rede 
Ebserh, Mauro Rabelo, e de Kleber Mo-
rais, que encerrou sua gestão à frente 
da estatal.

“É uma missão grandiosa. Ferreira 
tem um exército para coordenar de 54 
mil colaboradores em 40 hospitais uni-
versitários que atendem toda a popu-
lação brasileira. Hoje, a empresa tem 
uma crise de crescimento, mas com 
coragem e patriotismo, Ferreira fará 
um primoroso trabalho. Vamos pensar 
no cidadão e nos municípios”, afirmou 
o ministro.

O ministro do GSI destacou as prin-
cipais missões da atual gestão e valori-
zou a qualidade da gestão pública para 
enfrentar esses desafios. “Pesquisas 
foram divulgadas ao longo desses anos 
demonstrando o péssimo desempenho 
do ensino brasileiro em rankings inter-
nacionais. Parem de fazer pesquisas 
mensais. Colham resultados a longo 
prazo. O país precisa de uma nova ges-
tão eficiente e duradoura. Vamos tra-
balhar para mudar esse cenário. Vamos 
ter orgulho do nosso país. Ou resgata-
mos o nosso patriotismo ou seremos 
liquidados”, ressaltou Heleno.

Oswaldo Ferreira tem 64 anos e 
seguiu a carreira militar pelo Exército 
Brasileiro, onde serviu por 45 anos. 
É engenheiro e possui mestrado em 
Aplicações Militares e doutorado em 
Aplicações, Planejamento e Estudos 
Militares. Como general, foi incumbi-
do de implantar o Comando Militar do 
Norte, quando criou o Colégio Militar 
de Belém. Na gestão, acumulou expe-
riência ao ocupar cargos de comando 
em diversos áreas e foi o responsável 
pela condução das discussões sobre 
infraestrutura do governo do presiden-
te Jair Bolsonaro.

Ferreira apontou o planejamento e 
a programação prévia das ações como 
fundamentais para uma gestão efi-
ciente. “Tenho por vocação o trabalho 
de planejamento. Se vamos executar 
determinada tarefa, temos de saber 
todo o trabalho a ser realizado e isso 
só se consegue com muito estudo. Não 
adianta fazer uma obra de infraestru-
tura se não temos o equipamento e o 
pessoal para atuar. Da mesma maneira, 
não adianta ter equipamento se não 
temos pessoal ou infraestrutura ade-
quada. Então tem que haver um pla-
nejamento das ações muito bem feito 
e essa será a tônica do meu trabalho”, 
salientou.


