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Paciente do HE expõe “Brincando com 
as Cores” no Corredor Arte

Até 30 de setembro, a exposição 
“Brincando com a Cores” estará no Cor-
redor Arte do Hospital Escola da Univer-
sidade Federal de Pelotas (HE UFPel). O 
trabalho da paciente da Unidade de Clí-
nica Médica, Simone Mendes Rodrigues, 
foi desenvolvido junto com a equipe de 
Terapia Ocupacional da instituição, com 
objetivo de minimizar o impacto da do-
ença, amenizar a ruptura do cotidiano e 
o estresse da internação. “Mudamos o 
foco da doença para as habilidades e ca-
pacidades da paciente, levando à produ-
tividade e ao lazer”, destaca a terapeuta 
Kelen Ferreira.

Como parte do atendimento terapêu-
tico, terapeutas e estagiários realizaram 
diversas atividades que faziam parte da 
vida da paciente, dentre elas a pintura. 
A partir dali, Simone passou a dedicar 
boa parte de seus momentos a pintar 
desenhos com temáticas variadas e a 
presentear seus familiares e funcioná-
rios do hospital com suas pinturas, bem 
como também tinha o intuito de produ-
zir quebra-cabeças para doar a crianças.

A grande produção, que surgiu das 
atividades, fez com que a equipe se mo-
bilizasse para viabilizar a exposição no 
Corredor Arte, buscando valorizar seu 
esforço e, consequentemente, repercutir 
na história de vida da paciente, auxilian-
do na ressignificação da hospitalização 

e do seu quadro de saúde. “Essa foi a 
primeira vez que me senti tão importan-
te e especial”, declarou ela, emociona-
da, no momento em que viu a exposição.

Simone, que está internada há cin-
co meses, destacou que se sente como 
uma das principais figuras apresentadas, 
uma fênix, que renasce das cinzas após 
cada procedimento e intervenção. A ex-
posição pode ser visitada diariamente, 
das 7h às 22h. O Corredor Arte fica no 
corredor de entrada do Hospital Escola 
da UFPel, na rua Professor Araújo, 538.

Terapia Ocupacional
A terapia ocupacional no contexto 

hospitalar é responsável por analisar e 
promover o desempenho ocupacional 
do paciente no cenário em que ele está 
inserido, visando ações de prevenção 
e promoção que possibilitam a melho-
ra na qualidade de vida do paciente. 
Após avaliação, são planejados obje-
tivos específicos para cada paciente. 
O atendimento busca o maior grau de 
independência funcional possível, foca 
em habilidades e capacidades rema-
nescentes, estimulando a autonomia e 
a manutenção de uma vida ativa.  Para 
alcançar os objetivos, o terapeuta ocu-
pacional faz o uso de atividades, poden-
do ser de autocuidado, funcionais, ativi-
dades expressivas e reflexivas, artísticas 
ou lúdicas.

 

V Encontro Nacional 
da Rede de Ouvidorias

Como uma pessoa pode registrar 
uma reclamação sobre a sua insatisfa-
ção com determinado serviço público? 
Ou como elogiar algum profissional 
que tenha lhe atendido bem? E para 
fazer alguma sugestão de melhoria 
ou mesmo denunciar algo que está 
errado? Para atender a todas essas 
demandas, a maioria das instituições 
possuem ouvidorias, espaços que fun-
cionam como um elo entre o usuário 
e organização. Na Rede Ebserh, dos 40 
hospitais universitários federais vincu-
lados, apenas um não possui ouvidoria 
por ainda estar em fase de transição 
da gestão. As demais unidades (sede 
e hospitais) foram responsáveis por 
mais de 23,5 mil atendimentos feitos 
de janeiro a agosto deste ano, um re-
corde para o período.

O anúncio foi feito durante a aber-
tura do V Encontro Nacional da Rede 
de Ouvidorias dos Hospitais Univer-
sitários Federais, evento da Rede Eb-
serh que reuniu de 2 a 6 de setembro, 
ouvidores das unidades vinculadas à 
estatal. Ainda no evento, outros dados 
chamaram a atenção. 

Na ocasião, também foi apresentada 
uma nova ferramenta para administrar 
as manifestações dos cidadãos, com 
mais facilidade e transparência: o Fa-
laBr, plataforma nacional integrada de 
ouvidoria e acesso à informação, que 
reúne numa única página na internet o 
melhor dos dois maiores sistemas go-
vernamentais de ouvidoria do país:(e-
-Ouv) – que já era utilizado pela Rede 
Ebserh – e de acesso à informação (e-
-Sic).

Segundo a ouvidora do HE Carla 
Carvalho, o evento foi muito proveito-
so. “Tivemos a oportunidade de trocar 
experiências e agregar conhecimento”, 
destacou.
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Foto
Notícia

Na segunda-feira (09) aconteceu o módulo prático das reuniões do Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Prevenção e Tratamento de Lesões Cutâneas (GEPPTELC) da UFPel sobre “Plantas Medicinais 
com Potencial para Utilização no Tratamento de Lesões Cutâneas”. O evento foi transmitido por 
videoconferência, para o Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, da UFSC.

 

 

Comunicado

Inmetro aprova
equipamentos do HE

É proibido colar cartazes ou afixar 
qualquer tipo de placa nas áreas de 
circulação do HE, conforme regras de-
finidas no Manual de Sinalização da 
BSERH. 

Em caso de necessidade, encami-
nhar demanda para o Serviço de Co-
municação Social – responsável pela 
definição/aprovação de todo conteúdo 
informativo e layout de peças gráficas 
e digitais – e para o Setor de Infraes-
trutura Física – responsável pela fisca-
lização de placas irregulares e apoio à 
instalação daquelas que forem conferi-
das/aprovadas.

Todos os pedidos devem ser encami-
nhados via GLPI – sistema de ordem de 
pedidos acessível no site www.heufpel.
com.br – onde toda tramitação será re-
gistrada. 

Destaca-se que para alguns mate-
riais e locais, será necessário adequar 
as peças para plastificá-las, para aten-
der às exigências da Vigilância Sanitá-
ria. Todos cartazes e placas que estive-
rem em desacordo com as normativas, 
serão retirados e descartados.

Serviço de Comunicação e Setor de 
Infraestrutura Física

Hospital Escola UFPel

A equipe do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro) visitou o HE, conforme a lei de 
metrologia legal, que estabelece a vi-
sitação de todos os estabelecimentos 
de saúde para verificação de esfigmo-
manômetros aneróides e de balanças. 
Ao todo foram verificados 50 aparelhos 
na instituição.

Segundo o engenheiro clínico do 
HE, Cleiton Garcia, todas as balanças 
e esfigmomanômetros verificados no 
hospital ficaram dentro da faixa de to-
lerância aceitável nas medições. Foram 
segregados somente dois manômetros 
importados, provenientes de doações 
para o hospital, por não possuírem o 
selo do Inmetro no mostrador. “Esse re-
sultado positivo demonstra a seriedade 
com que são tratadas as manutenções 
dos equipamentos médico-hospitala-
res no HE, provendo confiabilidade na 
atuação dos profissionais de saúde. 
Quem ganha são os alunos, professo-
res, colaboradores e principalmente a 
população”, ressaltou.

“Esse resultado tem um significado 
muito importante, pois nossos profis-
sionais e estudantes precisam saber 
da qualidade dos equipamentos que 
estão trabalhando e nós precisamos 
agradecer o zelo com que todos têm 
tratado o bem público”, destacou a su-
perintendente do HE, Samanta Madru-
ga, ao salientar a qualidade do trabalho 
da equipe de manutenção


