
12/08 a 26/08/2019

VEÍCULO INTERNO DE COMUNICAÇÃO - HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH

Corpo de Bombeiros emite alvará
para o Hospital Escola

Na última sexta-feira (23), o Hospital 
Escola da Universidade Federal de Pe-
lotas (HE UFPel) recebeu a aprovação 
do seu Alvará de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndio (APPCI) pelo Corpo de 
Bombeiros do município.

Foram quase dois anos de trabalho, 
adequando situações, melhorando con-
dições de trabalho, incorporando me-
didas compensatórias necessárias às 
demandas de segurança, uma vez que a 
estrutura, totalmente locada, não apre-
sentava condições de adequação con-
forme as normas.

Nesse sentido, diversas ações foram 
realizadas como a instalação de porta 
corta-fogo, equipe de bombeiros civis 
com permanência 24 horas nas depen-
dências do hospital, adequação dos 
espaços de corredor, retirada de portas, 
instalação de iluminação e sinalização 
de emergência, adequação de gases, 
definição e adequação de plantas e pro-
jetos. Além disso, foi feita a capacitação 
de mais 200 empregados em curso de 
brigada de incêndio e a contratação de 
empresa para manutenção de extinto-
res de incêndio. Até o final do ano ainda 
serão executadas medidas como insta-
lação de sistema de alarme e detecção 
de fumaça e conclusão da instalação de 
corrimãos, já iniciada.

Para o engenheiro de segurança do 
trabalho, Felipe Camerini, só foi possí-

vel a obtenção do alvará em função do 
empenho do setor de infraestrutura, que 
garantiu que as adequações necessárias 
fossem implementadas, tanto na elabo-
ração dos projetos quanto na execução. 
“Além do empenho da gestão em obter 
os recursos para a adoção das medidas 
necessárias”, destacou.

Para além da questão técnica e es-
trutural, o apoio da gestão e a postura 
proativa dos profissionais do Corpo de 
Bombeiros foram fundamentais para 
que o objetivo fosse alcançado. Segun-
do o chefe do Setor de Infraestrutura, 
Eduardo Albuquerque, a dedicação dos 
colaboradores na execução das medidas 
foi importante e já foi iniciada uma se-
gunda etapa de melhorias, com previsão 
de conclusão para dezembro deste ano.

De acordo com a superintendente do 
HE, Samanta Madruga, o melhor desfe-
cho foi alcançado pois as visitas do Cor-
po de Bombeiros foram realizadas com 
todo zelo e cuidado, amparadas pela 
equipe de profissionais técnicos do hos-
pital. “A segurança de todos – pacientes, 
estudantes e trabalhadores – é priorida-
de da gestão, por isso houve uma dedi-
cação especial para que essa demanda 
fosse resolvida com o maior cuidado e 
menor tempo possível”, enfatizou, des-
tacando o envolvimento de todas as ge-
rências nesse processo.

 

Rehuf libera R$ 79,5 
milhões para 48 HUFs

Uma portaria publicada no Diá-
rio Oficial da União (DOU) no dia 
16, disponibilizou R$ 79,5 milhões 
para 48 hospitais universitários fe-
derais. Desse valor, R$1,27 milhões 
foi destinado para o Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel). Financiado pelo próprio 
Ministério da Educação (MEC) e pelo 
Ministério da Saúde (MS), o Programa 
Nacional de Reestruturação dos Hos-
pitais Universitários Federais (Rehuf) 
é gerido pela Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), esta-
tal vinculada ao MEC. Os recursos li-
berados por meio dessa portaria são 
do MS e destinados para o custeio 
das atividades diárias do hospital.

Todas as liberações de verbas fa-
zem parte de um planejamento pré-
vio feito pela Ebserh para garantir 
os investimentos e manutenção dos 
serviços das unidades. Em 2019, 
cerca de R$ 305 milhões já foram 
repassados aos hospitais por meio 
do Rehuf. Desse valor, R$1,27 mi-
lhões foram destinados para o Hos-
pital Escola (HE).” Estes recursos são 
importantes pois buscam atender o 
pleno funcionamento dos hospitais 
universitários federais para sua re-
estruturação física e aperfeiçoar o 
que já vem sendo feito na parte de 
assistência, ensino e pesquisa. Des-
ta forma, a Ebserh reforça seu com-
promisso de melhorar os serviços 
oferecidos à população, destacou o 
presidente da Rede Ebserh, Oswaldo 
Ferreira.

A relevância da liberação tam-
bém foi reforçada por Maria Mônica 
Paulino, superintendente do Hospi-
tal Universitário Júlio Bandeira, da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, e localizado em Cajazeiras 
(PB). “Os recursos do Rehuf são de 
extrema importância para manuten-
ção da prestação de serviços assis-
tenciais de qualidade à população, 
garantindo assim a continuidade das 
ações de ensino e o papel dos hos-
pitais universitários como o principal 
campo de prática na formação de re-
cursos humanos na área da saúde”, 
ressaltou.
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Nos dias 15 e 22 de agosto, o Hospital Escola, em parceria com a Associação Médica de Pelotas 
(AMP), promoveu os Mini Meetings “Câncer de Próstata” e “Diagnóstico ao Tratamento do Câncer 
de Pulmão”. Os eventos foram mediados pela chefe da pela Unidade de Hematologia e Oncologia 
do HE, Cristiane Petrarca, voltados a médicos e estudantes de medicina.

 

 

GPPTELC transmite
reuniões para a UFSC

O Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Prevenção e Tratamento de Lesões 
Cutâneas (GEPPTELC) da Univer-
sidade Federal de Pelotas (UFPel) 
firmou uma parceria com pesqui-
sadores do Núcleo de Estudos e 
Assistência em Enfermagem e Saú-
de a Pessoas em Condição Crônica 
(NUCRON) da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) e está 
transmitindo, por videoconferência, 
as reuniões que serão realizadas no 
auditório do Hospital Escola (HE) da 
UFPel para o Hospital Universitário 
Polydoro Ernani de São Thiago, da 
UFSC. O tema das reuniões é “Plan-
tas Medicinais com Potencial para 
Utilização no Tratamento de Lesões 
Cutâneas”, que contará com a con-
vidada especial, professora da Fa-
culdade de Enfermagem da UFPel, 
Teila Ceolin, doutora em Ciências e 
Integrante do Núcleo de Pesquisa 
em Saúde Rural e Sustentabilidade 
da UFPEL.

Serão dois encontros, um deles 
foi realizado nessa segunda-feira 
(26), com o módulo teórico e o ou-
tro será no dia 9 de setembro, das 
14h30min às 17h, com oficina e 
módulo prático. As inscrições po-
dem ser realizadas até o dia 25 de 
agosto, pelo e-mail  gepptelc1@
gmail.com. 

GEPPTELC
Desde 2015, o GEPPTELC e o 

Grupo de Pele do HE prestam ser-
viços de avaliação, orientação e 
tratamento de todas as lesões de 
pele no HE. Segundo a líder do GE-
PPTELC, Fernanda Tristão, por ser 
referência, o hospital tem muitos 
casos de lesões de pele, tais como: 
lesão por pressão, feridas em con-
sequência da diabetes, oncológicas 
e cirúrgicas. O hospital possui cura-
tivos com novas tecnologias, que 
proporcionam maior durabilidade. 
“Diminui o trauma no paciente e 
também o risco de infecção, redu-
zindo o tempo de internação e me-
lhor qualidade de vida” acrescenta. 

De acordo com a coordenadora 
do Grupo de Pele e vice-líder do 
GEPPTELC, Maria Angélica Padi-
lha, a união dos dois grupos é um 
diferencial, pois une o ensino e a 
assistência. Dessa forma, enquanto 
o grupo de pesquisa fornece o em-
basamento teórico, o grupo assis-
tencial executa e põe em prática os 
conhecimentos.


