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SIPAT 2019 iniciou nesta
segunda-feira

De 19 a 23 de agosto, acontece a 35ª 
Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes no Trabalho (SIPAT) do Hospital 
Escola da Universidade Federal de Pe-
lotas (HE UFPel), com o tema “É hora de 
reciclar”. O evento é uma realização da 
Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA), em conjunto com a Unida-
de de Saúde Ocupacional e Segurança 
do Trabalho (USOST).

Serão abordados temas como mudan-
ça de cultura, boas práticas na assistên-
cia, Burnout e Mindfulness e radiação. As 
atividades serão realizadas no hospital e 
no serviço de oncologia, conforme pro-
gramação.

Visando fortalecer a vacinação dos 
profissionais, durante a semana, a 
USOST irá disponibilizar aos colabora-
dores do hospital a vacina Tríplice Viral, 
que protege contra sarampo, caxumba e 
rubéola. A ação será realizada em par-
ceria com Vigilância Epidemiológica da 
Prefeitura Municipal de Pelotas e atende 
à recomendação do Ministério da Saúde. 
A aplicações acontecerão das 7h às 11h 
e das 14h às 16h, na USOST, no prédio 
administrativo do HE, rua Marcílio Dias, 
939. Para se vacinar o colaborador deve 
apresentar a Carteira de Vacinação. Para 
a imunização, são necessárias duas do-
ses válidas (a partir de um ano de idade 
e com pelo menos um mês de intervalo 
entre elas) da vacina.

Programação:
Segunda-feira (19): 
10h15: Abertura com apresentação do 

Coral Vozes do HE
10h30 e 14h30: A importância da Li-

derança na mudança de Cultura, com a 
médica Cristiane Neutzling e o enfer-
meiro Marcos Soares (auditório do HE).

Terça-feira (20):
10h15: Boas Práticas na Assistência, 

com as enfermeiras Karen Piske e Caren 
Santos (auditório Marcílio Dias).

14h30: Burnaut e Mindfulness, com o 
psicólogo organizacional Jean Bertollo e 
a médica do trabalho, Liana Palma (audi-
tório do HE).

Quarta-feira (21):
11h e 14h: Radiação não te dá super-

poderes, com o físico William Borgonhi 
(auditório Marcílio Dias).

Quinta-feira (22):
14h30: Boas Práticas na Assistência, 

com as enfermeiras Caren Santos e Bár-
bara Ramos (auditório HE).

Sexta-feira (23):
10h15: Burnout e Mindfulness, com o 

psicólogo organizacional Jean Bertollo e 
a médica do trabalho Liana Palma (audi-
tório do HE).

12h: Radioterapia, com o físico Lucia-
no Schwanke (Sala de Quimiotetapia - 
Unidade de Oncologia).

 

EBSERH oferece
cursos de capacitação 

aos colaboradores

A Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (EBSERH), em 
parceria com a Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP), irá 
disponibilizar vagas em cursos de 
capacitação aos colaboradores das 
áreas administrativa e financeira 
de todos os hospitais da Rede. Os 
cursos integram o Programa de De-
senvolvimento de Competências 
2019, que visa promover a partici-
pação dos colaboradores da Rede 
EBSERH em ações que possibili-
tem o desenvolvimento de compe-
tências necessárias à melhoria de 
seu desempenho profissional, de 
modo a propiciar condições para 
o alcance dos objetivos institucio-
nais.

Diversos cursos estão com ins-
crições abertas, podendo ser reali-
zadas de forma gratuita no site da 
ENAP. A solicitação dever ser rea-
lizada através do Sistema Eletrôni-
co de Informações (SEI), assinada 
pelo colaborador e chefias. Para 
isso, deve ser preenchido o formu-
lário “Solicitação de Part. Evento 
Capacitação – SEI” e encaminhado 
à Divisão de Gestão de Pessoas 
(DivGP) ou ao Serviço de Capaci-
tação e Avaliação de Desempenho 
da Sede. 

Os cursos oferecidos são: Conta-
bilidade Básica Aplicada ao Setor 
Público - CASP Básica; Contabili-
dade Avançada Aplicada ao Setor 
Público; Tesouro Gerencial; Elabo-
ração de Editais para Aquisições 
no Setor Público; Contratações de 
Serviços conforme a IN 05/2017: 
planejamento, estudos prelimina-
res, termo de referência e gestão 
de riscos; Formação de Pregoeiros; 
Gestão de Materiais; Fiscalização 
de Obras e Serviços de Engenharia. 
O link para as inscrições, os locais 
de realização dos cursos e prazos 
de inscrições podem ser conferi-
dos na lista de cursos. 
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Foto
Notícia

Nos dias 14 e 15, o HE recebeu a segunda turma de profissionais da saúde para conhecer o Ser-
viço de Atenção Domiciliar (SAD), com o Programa Melhor em Casa e PIDI. A ação faz parte de um 
programa de benchmarking do Ministério da Saúde e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), 
chamado Projeto Complexidade do Cuidado na Atenção Domiciliar.

 

 

HE promove quarta 
edição do Curso

de Gestantes

Dando continuidade ao trabalho 
desenvolvido pela equipe da mater-
nidade do HE, iniciou no dia 14 mais 
uma edição do Curso de Gestantes 
do HE. O curso faz parte do Projeto 
de Extensão “Prevenção e Promoção 
da Saúde em Grupo de Gestantes e 
Puérperas” e é voltado a gestantes e 
acompanhantes. Ele tem duração de 
cinco semanas, dividido em módu-
los, com encontros semanais, reali-
zados no auditório do hospital, loca-
lizado na rua Professor Araújo, 433, 
das 14h às 15h30.

As Inscrições podem ser realizadas 
no local do evento e, para participar, 
não é necessário realizar pré-natal 
no HE. Ao final do curso, quem ob-
tiver participação mínima de 60%, 
ganhará certificado e irá concorrer a 
um ensaio fotográfico.

O curso é conduzido por uma equi-
pe multiprofissional constituída por 
médico obstetra, enfermeiro obste-
tra, assistente social, fisioterapeuta, 
dentista, educador físico, nutricio-
nista, psicólogo e pediatra. A iniciati-
va é resultado de uma parceria entre 
o HE e o Núcleo de Pesquisa e Estu-
dos com Crianças, Adolescentes, Mu-
lheres e Famílias (NUPECAMF).

Módulos
Módulo 1: Direitos das gestantes e 

documentos necessários; Anatomia 
e fisiologia na gestação; Sentimentos 
comuns na gestação; Relaxamento.

Módulo 2: Ergonomia; Autocuida-
do na gestação; Nutrição e atividade 
física na gestação; Pré-natal Odonto-
lógico.

Módulo 3: Tipos de parto; Medidas 
não farmacológicas de alívio da dor 
durante o parto.

Módulo 4: Roda de Conversa com 
a Pediatra; Amamentação; Primeiras 
vacinas e teste do RN; Relaxamento.

Módulo 5: Banho do bebê; Saúde 
Bucal do RN; Mulher no puerpério: 
cuidado, fisiologia e métodos con-
traceptivos e, ao final, será realizada 
uma visita guiada na Maternidade do 
HE.


