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Colaboradores recebem orientações
sobre situações de emergência

A equipe de Bombeiros Civis do Hospital 
Escola da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel), juntamente com a Unidade de 
Saúde Ocupacional e Segurança do Tra-
balho (Usost) está visitando os locais de 
trabalho da instituição para passar infor-
mações acerca do Plano de Emergência e 
orientações sobre combate a princípio de 
incêndio. Todos os turnos e locais de traba-
lho irão receber as informações. Também 
serão reforçados os contatos telefônicos 
que devem ser utilizados nesses casos. 

De acordo com o técnico em Segurança 
do Trabalho, Luciano Moraes, o Setor de 
Gestão de Processos e Tecnologia da Infor-
mação (SGPTI) do HE disponibilizou o ramal 
271 para atender exclusivamente situações 
de emergência, tais como como princípio 
de incêndio, cheiro a queimado, acidentes, 
desmaios e fraturas. O telefone também 
recebe ligações externas, através do núme-
ro 3284-4971. “Ele fica à disposição tanto 
para apoio interno quanto externo para, 
em seguida, serem acionados os serviços 
competentes como o Corpo de Bombeiros 
Militar, Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) e Agentes de Trânsito”, 
reforçou.

Na ação também foram passados proce-
dimentos que devem ser adotadas em caso 
de abandono de área ou abandono geral do 
hospital. “A brigada de incêndio de cada lo-
cal de trabalho irá realizar o primeiro com-
bate, junto ao bombeiro civil, no auxílio de 
orientações aos pacientes e acompanhan-
tes”, acrescentou Luciano.

Além das orientações, serão promovidos 
exercícios de simulação de cenários emer-
genciais no hospital. Neles serão analisadas 

situações como: tempo médio de abando-
no do prédio, para a retirada de paciente e 
tempo de resposta da brigada de incêndio. 

Segundo o chefe da Unidade de Saú-
de Ocupacional e Segurança do Trabalho 
(Usost), Felipe Camerini, as capacitações 
fazem parte de um conjunto de ações de 
resposta a cenários emergenciais. “A estru-
tura de resposta é fundamental, mas são 
complementadas com o treinamento dos 
colaboradores no uso desses recursos”, ex-
plicou.

Brigadas de incêndio
Atualmente, o hospital conta com cerca 

de 200 colaboradores treinados para atuar 
em cenários emergenciais, como princípios 
de incêndio e primeiros socorros, a fim de 
garantir a segurança no hospital. 

Nos treinamentos foram abordados con-
ceitos sobre fogo, combustível, formas de 
propagação e tipos de incêndio, bem como 
os diferentes tipos de extintores de incên-
dio com demonstrações e participação dos 
colaboradores. Os colaboradores também 
foram informados sobre Primeiros Socor-
ros e como agir em situações de urgência. 
Entre os temas abordados estavam Parada 
Cardiorrespiratória, fraturas, queimaduras e 
tipos de hemorragias. 

Bombeiros Civis
Desde outubro de 2018, o HE passou a 

contar – 24 horas – com Bombeiros Civis 
para auxiliar em situações de emergên-
cias. Os profissionais atuam em ocasiões 
de sinistro, incêndios, resgate de pessoas, 
trabalhadores, pacientes e acompanhantes 
em cenários de difícil acesso. Além disso, 
atuam na orientação em situações que ne-
cessitem abandono de edificação.

 

Livro sobre Prevenção e 
Tratamento de Lesões 
Cutâneas é lançado

O Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Prevenção e Tratamento de Lesões 
Cutâneas (GEPPTELC) da UFPel, junta-
mente com o Grupo de Pele do HE, pu-
blicou o livro Prevenção e Tratamento 
de Lesões Cutâneas: perspectivas para 
o cuidado. A obra foi organizada pela 
professora da Faculdade de Enferma-
gem da UFPel, Fernanda Sant´Ana Tris-
tão, e pela coordenadora do Grupo de 
Pele, Maria Angélica Silveira Padilha. O 
livro conta com 24 capítulos que abor-
dam a prevenção e o tratamento das 
lesões cutâneas frequentes no cená-
rio de atenção à saúde. O objetivo da 
publicação é trazer informações que 
auxiliem na tomada de decisão dos 
profissionais da saúde, que atuam no 
cuidado direto ao paciente, bem como 
contribuir com a formação profissional. 
O livro foi lançado do VI Congresso Bra-
sileiro de Feridas em Salvador (BA).

Como autores dos capítulos, diver-
sos profissionais e pesquisadores que 
atuam em centros de referência no Bra-
sil e também as professoras da Facul-
dade de Enfermagem Adrize Rutz Porto, 
Celmira Lange, Juliana Graciela Veste-
na Zillmer, Marilu Correa Soares, Patrí-
cia Tuerlinks Noguez, Stefanie Griebe-
ler Oliveira, Teila Ceolin a enfermeira 
Sueine Valadão da Rosa, as enfermeiras 
do HE UFPEL/EBSERH integrantes do 
GEPPTELC: Aline Costa Viegas, Angela 
Raquel Woter Dias, Caroline Kroning 
Feijó, Daniela Marques Herzer, Elaine 
Amaral de Paula, Gabriela Botelho Pe-
reira, Natiele Cavalheiro Vieira, Neyla 
Cristina Carvalló Viana, Nubian Jandi-
ra Piva, Raquel Oliveira Pinto, Susana 
Cecagno, Vania Greice da paz Schultz 
o enfermeiro Thiago Henrique Pereira 
Nunes e o Técnico em Enfermagem Je-
fferson Sales da Silva. 

Segundo Fernanda Tristão, o livro é 
o resultado do trabalho realizado pelo 
GEPPTELC juntamente com o Grupo de 
Pele do HE, que desenvolve estudos e 
pesquisas sobre prevenção e tratamen-
to de lesões cutâneas e trabalha com 
os resultados para qualificar a prática 
assistencial na instituição. “Iniciativas 
como essa mostram o quanto os pro-
fissionais de enfermagem do HE  vêm 
buscando fortalecer a ciência da enfer-
magem para qualificar da assistência”, 
destacou.



No dia 23 o Hospital Escola, juntamente com a Associação Médica de Pelotas, realizou mais 
um Mini Meeting em Câncer de Mama. O evento foi mediado pela médica oncologista do HE, 
Cristiane Petrarca e abordou Tratamento Neoadjuvante.
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Pesquisa de Satisfação 
avalia serviços dos
hospitais da Ebserh

Reiki será apresentado 
em seminário

Os hospitais universitários da Rede 
Ebserh estão realizando o primeiro ci-
clo do ano da Pesquisa de Satisfação 
dos Usuários. A pesquisa começou na 
última quarta-feira, 22, e vai até o dia 
28 de junho. Este é o sexto ano em 
que os hospitais da Rede Ebserh são 
incentivados a aplicar a consulta. As 
entrevistas com os participantes fi-
cam a cargo das Ouvidorias, por seu 
caráter pedagógico, instrumental e 
estratégico dentro dos hospitais.

De acordo com a ouvidora-geral da 
Ebserh, Savana Dantas, serão consul-
tados usuários nas áreas de interna-
ção e ambulatorial, usando o forma-
to de amostragem por proporções. 
“Assim, nos quarenta hospitais da 
Rede Ebserh, teremos condições de 
entrevistar mais de 12 mil usuários”, 
declarou.

A pesquisa avalia tempo de es-
pera, estrutura, atendimento, higie-
ne/limpeza, organização, refeições, 
confiança e possibilidade de indica-
ção do serviço a terceiros, visando 
contribuir para a qualidade da as-
sistência prestada ao cidadão, além 
de seguir as diretrizes do Programa 
Nacional de Gestão Pública e Des-
burocratização (GesPública) e cum-
prir a Lei 13.460/2017 e o Decreto 
9.094/2017, que asseguram a parti-
cipação do cidadão na avaliação dos 
serviços realizados pelos órgãos pú-
blicos federais.

No próximo dia (30), colaboradores 
do HE participam de Seminário de Rei-
ki, com a mestre de Reiki Joana Lemos. 
O encontro será às 17h, no auditório 
do prédio administrativo (rua Marcílio 
Dias, 939).

O tema será “Quando o discípulo 
está pronto, o mestre aparece” e serão 
ofertadas 20 vagas, mediante inscrição 
prévia na Unidade de Saúde Ocupacio-
nal e Segurança do Trabalho (USOST). 
No dia do seminário, os participantes 
devem colaborar com a doação de um 
pacote de fralda ou material de higie-
ne, para os pacientes do hospital.

Foto
Notícia


