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Iniciam simulações de emergência
no Hospital Escola

Com o objetivo de avaliar o Plano de 
Emergência do Hospital Escola da Univer-
sidade Federal de Pelotas (HE UFPel) tive-
ram início, na última sexta-feira (2), as si-
mulações de abandono da edificação em 
situações de emergência como incêndios, 
por exemplo. A atividade foi realizada na 
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) 
Neonatal e contou com a participação da 
equipe da unidade, Bombeiros Civis, Uni-
dade de Saúde Ocupacional e Segurança 
do Trabalho (USOST) e da Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (CIPA) do 
HE. 

Segundo o Engenheiro de Segurança 
do Trabalho, Felipe Camerini, atualmente 
os locais mais críticos são as UTIs, visto 
que abrigam pacientes com maior difi-
culdade de remoção, especialmente os 
pacientes da UTI Neonatal que, em sua 
maioria, necessitam de recursos de su-
porte à vida. “A remoção deve ser rápida 
o bastante para garantir a sobrevivência 
dos pacientes, bem como dos demais 
ocupantes da edificação. Por isso, é fun-
damental o treinamento constante das 
equipes. O treinamento teve como base o 
pior cenário possível, com a necessidade 
de remoção de recém-nascido entubado 
e com necessidade de ventilação manual, 
transportado até a saída mais próxima”, 
acrescentou. 

Plano de Emergência
O Plano de Emergência é um documen-

to que define quais são os procedimentos 
a serem adotados em situações emergen-
ciais como: incêndios, primeiros socorros 
e abandono parcial ou total de edificação. 

No caso do HE, o plano foi elaborado pela 
equipe de bombeiros civis que atuam no 
hospital e validado pela USOST, ”ele é 
elaborado a partir de uma estimativa do 
que pode acontecer e, por ser a primei-
ra vez que está sendo elaborado no HE, 
estão sendo realizadas simulações com o 
objetivo de pontuar as melhorias neces-
sárias”, destacou Felipe.

Desde maio deste ano, a equipe de 
Bombeiros Civis do HE, juntamente com 
a equipe da USOST tem visitado os locais 
de trabalho da instituição informando 
sobre o plano e dando orientações sobre 
combate a princípio de incêndio. Nas visi-
tas são reforçados os contatos telefônicos 
que devem ser utilizados para atender 
exclusivamente situações de emergência, 
tais como como princípio de incêndio, 
cheiro a queimado, acidentes, desmaios e 
fraturas, que são o ramal 271 e o número 
3284-4971 para ligações externas a rede 
do hospital.

Brigadas de incêndio
Atualmente, o HE conta com cerca de 

200 colaboradores treinados para atuar 
em cenários emergenciais, como princí-
pios de incêndio e primeiros socorros.

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 acompanhan-
tes em cenários de difícil acesso. Além 
disso, atuam na orientação em situações 
que necessitem abandono de edificação.

 

Fênix é a exposição 
do mês de agosto no 
Corredor Arte do HE

O Corredor Arte do HE recebe a 
exposição “Fênix”, do artista Fabrí-
cio Serres. São 28 obras em xilo-
grafia, antiga técnica de impressão 
através de madeira entalhada. As 
imagens reproduzem animais, ob-
jetos e personagens. A exposição 
pode ser visitada diariamente, das 
7h às 22h, até o dia 29 de agosto. 
O Corredor Arte fica no corredor de 
entrada do Hospital Escola, na rua 
Professor Araújo, 538. 

Após um longo caminho de re-
abilitação, em 2010, por conta de 
um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), aos 26 anos de idade, Fabrí-
cio passou a utilizar a arte como 
uma ferramenta para se reinventar 
e melhor sua autoestima. “Hoje, 
com 33 anos, ele realiza diversas 
terapias, sempre trilhando um ca-
minho de conquistas e aprendiza-
dos diários em seu processo de re-
abilitação”, comentou a terapeuta 
ocupacional Eliziane Barboza.
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Nesta quinta-feira (7), estagiários do Laboratório de Eficiência Energética da Faurb visitaram os 
serviços do Hospital Escfola para a divulgação do Proben.

 

 

 

Publicado edital para 
apoio em eventos
aos colaboradores

Pesquisa PROART

O Hospital Escola disponibilizou 
nesta segunda-feira (05) edital de se-
leção para apoio aos colaboradores e 
servidores da instituição em eventos 
científicos nacionais. O auxílio é para o 
pagamento de diárias para a participa-
ção de eventos realizados entre outu-
bro e dezembro de 2019.

Para participar do processo seletivo 
o profissional deve formalizar a solici-
tação através de memorando via Siste-
ma Eletrônico de Informação (SEI) até 
o dia 12 de agosto. O documento deve 
ser assinado eletronicamente pela che-
fia informando nome do evento, local 
e período, número de diárias solicita-
das, cargo, colaborador/servidor, carga 
horária cadastrada e lotação no HE. 
Devem ser inseridos no processo o For-
mulário de Solicitação de Participação 
em Evento de Capacitação e documen-
tos comprobatórios como programação 
do evento, folder, e-mail e inscrição.

A homologação do resultado será 
divulgada no dia 19 de agosto no site 
www.heufpel.com.br.

Foi lançada nesta terça-feira (6) a 
pesquisa do Protocolo de Avaliação 
dos Riscos Psicossociais no Trabalho 
(PROART). A pesquisa deve ser preen-
chida por todos os colaboradores do 
HE, através do site www.heufpel.com.
br, na aba Intranet.

O instrumento foi elaborado pelo Dr. 
Emílio Peres Facas do “Laboratório de 
Psicodinâmica e Clínica do Trabalho” da 
Universidade de Brasília (UNB) e é uma 
ferramenta do Projeto “Levantamento 
dos Riscos Psicossociais e a relação 
com a Qualidade de Vida do Trabalha-
dor do Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas”, que foi construído 
e enviado ao Comitê de Ética em 2018 
e aprovado em maio de 2019.

O projeto tem como objetivo mapear 
e analisar os impactos dos Riscos Psi-
cossociais no espaço ocupacional e nas 
relações de trabalho, assim como iden-
tificar sintomas físicos e psicológicos 
relacionados ao estresse ocupacional 
nos trabalhadores; identificar as ques-
tões geradoras de estresse; conhecer a 
dinâmica e as relações de trabalho que 
compõem a realidade institucional do 
HE; avaliar relações gestão/colabora-
dor/usuário dentro da dinâmica insti-
tucional; criar um espaço de reflexão 
permanente sobre o ambiente ocupa-
cional e seus desdobramentos, para 
que intervenções sejam planejadas, 
as quais terão como propósito qualifi-
car as relações de trabalho no Hospital 
Escola, contemplando a segunda etapa 
do Levantamento de Queixas e Des-
confortos e a Sua Relação com Fatores 
Ergonômicos, pesquisado em março de 
2018.


