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Manual de Ergonomia do
HE já está disponível

Foi divulgado no mês de março, o Ma-
nual de Ergonomia do Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel). O material está localizado junto 
aos documentos oficiais do hospital, no 
site da instituição, visando apresentar 
aos trabalhadores os riscos relacionados 
às atividades assistenciais

De acordo com a fisioterapeuta do HE, 
Camilla Benigno, o manual foi desenvol-
vido a partir do Levantamento de Quei-
xas e Desconfortos realizado entre os 
colaboradores e do levantamento das 
atividades de risco, analisados através de 
metodologia de análise postural, Rapid 
Entire Body Assessment (REBA). “A partir 
dessas análises, foram implementadas 
intervenções para reduzir os fatores de 
riscos ergonômicos, principalmente na 
assistência. Uma das medidas foi a ela-
boração do Manual de Ergonomia”, co-
mentou a fisioterapeuta. 

Conforme o engenheiro de segurança 
do trabalho, Felipe Camerini, o objetivo 
do documento é apresentar aos traba-
lhadores os riscos relacionados às ati-
vidades assistenciais, principalmente 
movimentação de pacientes e quais as 
medidas de controle a serem adotadas, 
tanto com relação à postura e movimen-
tação adequada, quanto com o uso de 
assessórios/equipamentos como o guin-
cho e as pranchas de movimentação de 
pacientes. Segundo ele, o levantamento 
contou com a participação de 500 cola-
boradores e serviu de base para o Comi-
tê de Ergonomia identificar quais eram as 
regiões do corpo mais afetadas.

Os profissionais da área assistencial 
do HE participaram de uma capacitação 
de Adequação Postural, que contou com 
aulas práticas e teóricas. De acordo com 
a profissional de Educação Física do HE, 
Lidiane Pozza, o comitê elaborou a ca-
pacitação com o objetivo de minimizar 
os riscos ergonômicos e auxiliar na mo-
vimentação do paciente de forma mais 
segura para o colaborador.

De acordo com a médica do trabalho 
do HE, Ângela Grassi, a movimentação de 
pacientes era realizada com adoção de 
posturas inadequadas, associada à reali-
zação de força, o que resultava em do-
res nas costas, por vezes incapacitantes, 
como visto no histórico de afastamentos 
por essa patologia. “Em 2018 foram apre-
sentados mais de 90 atestados médicos, 
referentes a 275 dias perdidos de traba-
lho. Além dos trabalhadores afastados, 
temos que considerar o grande número 
de profissionais da enfermagem com si-
nais e sintomas (dor nas costas) que não 
chegam à incapacidade funcional”, des-
tacou. 

“A utilização dos passantes e do guin-
cho permitem uma postura adequada na 
mobilização dos pacientes com menor 
necessidade de força, resultando em me-
nos dores e desconfortos relacionados à 
atividade e à melhora da qualidade de 
vida dos trabalhadores”, frisou Ângela. 
Segundo ela, o resultado dessa interven-
ção será avaliado com o monitoramento 
dos trabalhadores durante os exames pe-
riódicos e pelo número de afastamentos 
do trabalho por esse grupo de patologia.

 

Hotelaria do HE realiza 
atividades de degustação 

das refeições

Durante o mês de abril, o Setor 
de Hotelaria Hospitalar do HE irá 
promover almoços para os colabo-
radores a fim de avaliar as refeições 
oferecidas pela instituição, através 
da empresa vencedora em proces-
so licitatório, Bandejão. Os almoços 
acontecerão no refeitório do HE 
diariamente e irão agrupar funcio-
nários de diferentes locais de tra-
balho.

Segundo a chefe do Setor de Ho-
telaria Hospitalar, Ângela Ferreira, o 
objetivo é aproximar os colabora-
dores de diferentes áreas e avaliar 
as refeições. “Será proposto um 
tema para discussão durante as 
refeições que contará com colabo-
radores de todos os vínculos que 
executem suas atividades no HE”, 
acrescentou.

Os almoços acontecerão diaria-
mente às 12h30min. Para participar 
da atividade, o colaborador deve 
realizar sua inscrição no setor de 
Hotelaria, localizado no prédio ad-
ministrativo, na rua Marcílio Dias, 
das 9h às 11h e das 15h às 17h. 
Os grupos de almoço serão divul-
gados, semanalmente, nos canais 
institucionais.

Segundo a nutricionista do HE, 
Alessandra Haertel, a análise sen-
sorial servirá como base para o 
aperfeiçoamento e adequação das 
refeições junto à empresa tercei-
rizada. “A ação irá favorecer o ali-
nhamento junto à gestão que é de 
aproximação entre os colaborado-
res”, finalizou.
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O Hospital Escola recebeu mais de 100 pacotes de fraldas na manhã da última sexta-feira (22). 
A doação foi arrecadada na palestra “Vida Magnética: o mindset da prosperidade e felicidade”, 
com o diretor internacional da Coaching Express, Thiago Yalcon.
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Coral do Hospital Escola 
retoma atividades

Agradecimento

O Coral do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel) retomou suas ativida-
des no mês de março, com cerca de 
dez participantes. A ideia da ativi-
dade surgiu no Grupo de Trabalho 
de Humanização (GTH) e foi orga-
nizado pelo voluntário e capelão 
do HE, pastor Cláudio, que convi-
dou o acadêmico de enfermagem 
e estagiário do hospital, Leonardo 
Siefert da Rocha para fazer a re-
gência.

Leonardo é formado em Música 
pelo Seminário Concórdia, na Fa-
culdade de Teologia em Diaconia 
e é Instrutor de Teoria e Percepção 
Musical, Instrutor de Flauta Doce, 
Instrutor de Órgão e habilitado 
também a ser Organista, tendo 
autorização para ser Regente de 
Coros. Ele tem dois cursos de Com-
posição Musical e três cursos de 
Técnica Vocal e Canto.

Para a assistente social, Morga-
na Drews, participar do grupo de 
canto é uma hora muito especial 
da sua semana, não só pela intera-
ção com os colegas, mas também 
pelo aspecto lúdico da música. “A 
atividade tem a capacidade de tra-
zer leveza para as dificuldades que 
todos temos de enfrentar no dia-a-
-dia”, comentou.

Os encontros acontecem se-
manalmente, às quartas-feiras, às 
19h, na sala de ensino V, na área 
acadêmica do HE. Todos colabora-
dores podem participar.

Gostaria de agradecer à equipe 
de enfermagem do turno da ma-
nhã, da Clínica Médica, pelo ótimo 
serviço prestado em situações de 
emergência. Trabalho em equipe e 
organização impecáveis.
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