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Lideranças do HE participam de
palestra sobre mudança de cultura

Na manhã de quinta-feira (20) as lide-
ranças do Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) participaram 
da palestra “Mudança de Cultura: o papel 
da liderança como condutora do processo”, 
com o Gerente de Saúde, Meio Ambiente e 
Segurança do Trabalho do Tecon Rio Grande, 
Cleiton Lages. A palestra foi pensada para 
apresentar às lideranças do hospital como 
devem atuar nesse processo de mudança e 
qual seu papel.

A mudança de cultura foi um tema recor-
rente nos seminários de gestão e encontros 
com chefias nos últimos dois anos, sendo 
um tópico importante e que será tratado 
com muita dedicação neste 2020 no HE. Se-
gundo o chefe da Unidade de Saúde Ocupa-
cional e Segurança do Trabalho (USOST) do 
HE, Felipe Camerini, o início de um programa 
de mudança de cultura é marcado pela sen-
sibilização das lideranças, principalmente as 
de mais alto nível hierárquico. “O líder deve 
ser o exemplo do comportamento que espe-
ra da sua equipe. A partir da sensibilização 
das lideranças poderemos desencadear as 
ações que nos possibilitarão elevar o índi-
ce de práticas seguras na nossa instituição”, 
destacou. 

A superintendente do HE, Samanta Ma-
druga, falou sobre a importância de receber 
pessoas de fora da instituição, com um novo 
olhar, para facilitar na reflexão dos temas. 
“Outros paradigmas auxiliam a nos tornar 
melhores, tanto como profissionais quanto 
como pessoas”.

Samanta aproveitou a ocasião para anun-
ciar a entrega do primeiro certificado de re-
conhecimento dos indicadores de saúde e 
segurança à equipe da Unidade de Hemato-
logia e Oncologia do HE, realizada na quarta-
-feira (19). Em 2019, a unidade apresentou a 

melhor média dos seus indicadores. “Nosso 
projeto 2020 trata-se da Gestão de Valores 
e nossos valores são as pessoas que fazem 
o Hospital Escola ser referência em quali-
dade no atendimento aos usuários do SUS. 
Inicialmente dedicamos nossa gestão a qua-
lificar a infraestrutura e equipamentos, para 
permitir melhores condições de trabalho a 
todos e para que o serviço fosse realizado 
da melhor forma possível. Agora, estamos 
investindo ainda mais na aproximação com 
nossas equipes, para entender de que forma 
podemos atuar na saúde e segurança do tra-
balhador, melhorando sua qualidade de vida 
no trabalho”, afirmou.

Cleiton falou sobre a complexidade da 
reflexão sobre segurança, por envolver di-
versos fatores - sociais, emocionais e finan-
ceiros, por exemplo. Também foram aborda-
dos os estágios de maturidade da cultura de 
segurança e salientada a importância de os 
colaboradores assumirem a responsabilida-
de por si mesmo e pelos outros. O palestran-
te levantou questões como o valor da vida, 
quando relacionado à segurança no traba-
lho. “Quando se fala em perder um colega, 
um familiar ou um amigo, os números pas-
sam a ser muito mais importantes”, ilustrou.

“Por melhor que seja a infraestrutura, se 
nós não tivermos uma cultura de segurança 
bem estabelecida, seguirá havendo lesões e 
perdas. Por outro lado, a estrutura não preci-
sa ser 100%, mas se tivermos essa cultura, 
os acidentes serão menores do que naque-
les com locais de altíssimos investimentos 
e sem essa consciência. Para isso, podemos 
lançar mão de diversas ferramentas como, 
por exemplo, um simples certificado de re-
conhecimento”, exemplificou Cleiton, ao ci-
tar o certificado entregue no HE.

Reconhecimento por 
práticas seguras

A equipe da Unidade de Hema-
tologia e Oncologia do HE recebeu, 
no dia 19 de fevereiro, um reconhe-
cimento da gestão da instituição 
pelo seu bom desempenho com re-
lação a práticas seguras no quesito 
segurança do trabalhador em 2019. 
Foi entregue um certificado simbó-
lico pela superintendente Samanta 
Madruga, à chefe da unidade, Cris-
tiane Petrarca. Também estiveram 
presentes na ocasião a Gerente de 
Atenção à Saúde Carolina Ziebell, a 
chefe da Divisão de Gestão de Pes-
soas Jaqueline Santos e o chefe da 
Unidade de Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho, Felipe Ca-
merini.

Para definir a unidade com a me-
lhor pontuação média do ano foi 
avaliado um conjunto de indicado-
res de segurança como Registros de 
Acidentes, Índice de Práticas Segu-
ras (IPS) e Organização, Limpeza e 
Arrumação (OLA).

Em seu agradecimento, a su-
perintendente Samanta elogiou 
o comprometimento de todos da 
equipe.

Para o chefe da Unidade de Saú-
de Ocupacional e Segurança do 
Trabalho, Felipe Camerini, é funda-
mental para o processo de mudança 
de cultura que as boas práticas se-
jam reconhecidas. “O desempenho 
exemplar da Unidade de Hemato-
logia e Oncologia demonstra que 
com uma equipe engajada, mesmo 
em atividades que envolvem riscos 
substanciais como os quimioterápi-
cos, é possível garantir a disciplina 
operacional”, disse ele.
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No dia 06 de fevereiro aconteceu a cerimônia de encerramento dos programas de residência do 
Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. O evento foi realizado no anfiteatro da Facul-
dade de Medicina.

 

 

Rodas de conversa
licitações

Corredor Arte do HE expõe 
fotografias de gestantes

No dia 5 de fevereiro, foi realizada 
a primeira Roda de Conversa sobre Li-
citações no HE, com os colaboradores 
da Unidade de Laboratório. O encontro, 
promovido pela Unidade de Licitações, 
tem como objetivo orientar os colabo-
radores que realizam solicitações de 
licitações quanto aos procedimentos 
fundamentais para a composição do 
processo.

Conforme o chefe da Unidade de 
Licitações, Rodrigo Leal, nesses encon-
tros serão tratados temas diversos, com 
foco no processo licitatório, visando 
menor retrabalho com as devoluções 
de processos por falta de informações 
obrigatórias ou ainda informações con-
traditórias. “O objetivo é auxiliar cada 
unidade de acordo com sua realidade”, 
acrescentou.

“A ideia é realizarmos rotineira-
mente esses diálogos com as demais 
unidade e setores do HE, de forma a 
elucidar algumas questões-chave para 
as compras públicas, junto aos setores 
demandantes, evitando assim apon-
tamentos, tanto no parecer jurídico, 
como em futuras auditorias”, destacou 
Rodrigo. Segundo ele, as próximas ro-
das de conversa serão divulgadas com 
antecedência, através dos canais insti-
tucionais.  

O Corredor Arte do HE recebe, no 
mês de fevereiro, a exposição “Amor 
de Mãe: fotografia em benefício da so-
ciedade”. São 15 fotografias de cinco 
gestantes, realizadas no estúdio Cris 
Noguez em parceria com o curso de 
gestantes do HE.

Segundo a fotógrafa, a ideia de ofe-
recer os ensaios é contribuir positiva-
mente na autoestima das mulheres e 
na construção de belas memórias da 
gravidez.  “É gratificante poder fazer 
parte destes momentos e ver o brilho 
nos olhos das gestantes”, comentou 
Cris Noguez. 

A exposição permanecerá até o dia 
15 de março e pode ser visitada diaria-
mente das 7h às 22h, na rua Professor 
Araújo, 538.


