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Semana da Enfermagem enfatizou o 
papel de liderança dos profissionais

Na semana de 13 a 17 de maio acon-
teceu, no Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel), a Semana da 
Enfermagem do Hospital Escola. O evento 
foi promovido com o apoio da Faculdade 
de Enfermagem da UFPel e do Conselho 
Regional de Enfermagem (Coren). Com o 
tema “Ciência e Humanização para Lide-
rança, Empoderamento e Autonomia”, a 
Semana contou com diversos profissionais 
do HE, do Coren, do Hospital Conceição e 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Entre os temas abordados estiveram 
os Processos de Enfermagem, Cuidados 
Paliativos, Ética, Segurança no Trabalho e 
Relacionamentos Interpessoais. Ao início 
das palestras, aconteceram diversas apre-
sentações musicais dos alunos do curso 
de Música da UFPel.

Participaram da mesa de abertura, a su-
perintendente do HE, Samanta Winck Ma-
druga, o Secretário de Saúde de Pelotas, 
Leandro Thurow, o chefe da Divisão de 
Enfermagem, Marcos de Andrade Soares e 
a vice-diretora da Faculdade de Enferma-
gem, Caroline Link.

Leandro Thurow destacou o protagonis-
mo da enfermagem nos diversos cenários 
de atuação. “Uma UBS/ESF cujo profissio-
nal de enfermagem assume o seu papel 
de liderança, é uma UBS forte. Uma UBS/
ESF cujo profissional de enfermagem não 
assume esse papel, será sempre uma UBS 
frágil”, disse. O secretário apresentou o ar-
tigo que traz a enfermagem como a espi-
nha dorsal do sistema de saúde, com mais 
de 2 milhões de profissionais na área no 
Brasil. “Essa é uma categoria que tem mui-

tas capacidades técnicas, mas que ainda 
pode e precisa ser mais valorizada e em-
poderada”, finalizou. 

Também estiveram no evento o prefeito 
de São Lourenço do Sul, Rudinei Harter, a 
enfermeira e coordenadora da Rede Bem 
Cuidar, Aline Kohler Geppert, a Secretária 
de Saúde de São Lourenço do Sul, Jaque-
line Bergmann, a Gerente de Ensino e Pes-
quisa do HE, Beatriz Farias Vogt, o Gerente 
Administrativo do HE, Mateus Santin, a 
Gerente de Atenção à Saúde-Substituta, 
Jaqueline Bicca Siqueira e a enfermeira 
fiscal, Bethânia Mano Ferreira de Melo, re-
presentando o Coren.

Segundo o chefe da Unidade de Apoio 
ao Cuidado de Enfermagem do HE, Thiago 
Nunes, o evento proporcionou crescimen-
to intelectual, liderança e empoderamen-
to do enfermeiro, além de esclarecimento 
legislatório profissional e apresentação da 
temática saúde e espiritualidade. “O even-
to foi realizado com muito carinho, empe-
nho e foi desenhado com muitas mãos, 
resultando em belas palestras com eixos 
temáticos atuais e apropriados para o mo-
mento institucional”, destacou.

As palestras foram transmitidas simulta-
neamente para todos os Hospitais Univer-
sitários Federais ligados à Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
via webconferência. Os certificados dos 
participantes – presencial e virtual – serão 
disponibilizados mediante conferência 
das assinaturas nas listas de presença, até 
60 dias após o evento e deverão ser so-
licitados através do e-mail capacitacao@
ebserh.gov.br.

 
Grupo de Vivências

Iniciou nesta sexta-feira (24) o Gru-
po de Vivência do HE. Os encontros se-
rão quinzenais, às sextas-feiras, às 9h, 
no auditório do prédio administrativo,  
O objetivo dos encontros é a de troca 
de experiências entre os colaborado-
res do HE, para ajuda mútua e fortale-
cimento das percepções positivas em 
relação ao trabalho. A atividade será 
conduzida pelas médicas do trabalho, 
assistente social e psicóloga organiza-
cional da instituição.

Segundo a psicóloga organizacional, 
Cristiane Paviani, o projeto foi desen-
volvido devido às demandas que che-
gam ao Serviço de Desenvolvimento 
de Pessoas (SDP) e à Unidade de Saúde 
Ocupacional e Segurança do Trabalho 
(Usost). “Na concepção dessa ativida-
de, tivemos a intenção de prestar aco-
lhimento direcionado ao maior número 
de colaboradores possível, proporcio-
nando ajuda emocional e promovendo 
a compreensão e apoio a quem o ne-
cessitar”, explicou. 

O grupo será conduzido e facilitado 
por profissionais da área, em um am-
biente confidencial e de suporte, onde 
os colaboradores irão encontrar orien-
tação. “Além de oportunizar espaço de 
escuta, o grupo também visa: aliviar an-
gústias causadas por situações do coti-
diano do trabalho, que compartilhadas 
possam auxiliar uns aos outros, desen-
volver a prática onde cada um pode 
fazer a diferença na vida de outros, e 
também compartilhar dificuldades em 
comum e aprender uns com os outros”, 
acrescentou a psicóloga.

“No Grupo de Vivências vamos falar 
e ouvir. Vamos jogar na mesa os senti-
mentos e olhar com maior capacidade 
de entendimento”, afirmou a médica 
do trabalho do HE, Ângela Grassi. Se-
gundo ela, esse espaço será criado para 
que os profissionais possam falar sobre 
experiências, sentimentos, vivências e 
angústias relacionados ao trabalho.



Foto
Notícia

Na tarde de sexta-feira (17), o Hospital Escola recebeu mais de 22 mil fraldas dos alunos da 
Escola Mário Quintana. As doações foram resultado de uma tarefa da Campanha Solidária, 
realizada pela instituição.

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

Nova turma do Grupo 
Cessação Tabagismo 

inicia dia 24

Com o objetivo de oferecer apoio e 
instrumentos aos colaboradores do HE 
que tenham interesse em parar de fu-
mar, o Grupo Cessação Tabagismo tem 
suas inscrições abertas para a segunda 
turma. Para participar, o empregado 
deve procurar a Unidade de Saúde 
Ocupacional e Segurança do Trabalho 
(Usost), localizada no prédio adminis-
trativo do HE, rua Marcílio Dias, 939, 
até o dia 24 de maio.

Os encontros iniciam no mês de ju-
nho. De 27 de maio a 7 de junho, se-
rão realizadas as avaliações médicas. 
Os participantes do grupo podem ter a 
indicação de fazer uso de medicação e 
adesivo, que serão fornecidos àqueles 
que participarem do grupo. 

Conforme a médica do trabalho do 
HE, Liana Palma, o tratamento da de-
pendência à nicotina tem como base a 
técnica da abordagem cognitivo com-
portamental, definida como um mode-
lo de intervenção centrado na mudan-
ça de crenças e comportamentos que 
levam um indivíduo a lidar com deter-
minadas situações. “Em relação ao ta-
bagismo, a abordagem deve ter como 
objetivo a detecção de situações de 
risco que levam o indivíduo a fumar e 
o desenvolvimento de estratégias para 
enfrentamento dessas situações, vi-
sando não só a cessação do tabagismo, 
mas também a prevenção de recaídas”, 
explicou. 

A assistente administrativa do HE, 
Martha Fagonde Maia, participou da 
primeira edição do grupo e fumava 
em média 1,2 mil cigarros por mês. Se-
gundo ela, o acolhimento, a paciência 
e a competência da equipe conduto-
ra das reuniões foram determinantes 
para a conquista. “Frequentei todas as 
reuniões - conheci técnicas de relaxa-
mento, exercitei a disciplina, a perse-
verança e a paciência comigo mesma. 
Hoje desfruto da maravilha dos efeitos 
benéficos, evidentes na minha quali-
dade de vida física e psíquica, saúde, 
fôlego, ótimos aromas e paladar, além 
do empoderamento e da sensação real 
de pertencimento a uma fatia popula-
cional absolutamente saudável”, acres-
centou.

O Grupo de Cessação ao Tabagismo 
teve início em 2018, através de uma 
parceria da Usost, juntamente com a 
Coordenação de Saúde e Qualidade 
de Vida e da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Areal.  “Foi muito significativa a 
materialização desse grupo e das par-
cerias firmadas, pois viabilizou que co-
legas que tinham vontade de parar de 
fumar tivessem os recursos disponíveis 
para esse fim”, afirmou a assistente 
social do HE, Morgana Drews. Segun-
do ela, a primeira edição do grupo foi 
muito positiva, pois quase 50% dos 
participantes conseguiu parar de fumar 
e permanecer em abstinência.


