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INTRODUÇÃO
O objetivo do Nó Crítico n.º 15 é planejar e implementar medidas para a
adequação e a melhoria dos ambientes e condições de trabalho, a fim de
minimizar os riscos e prevenir os erros e acidentes laborais, promovendo
assim a segurança dos trabalhadores e, consequentemente, dos acadêmicos e usuários (clientes, acompanhantes, visitantes).

levantamentos radiométricos nos ambientes radiológicos das Unidades de Diagnóstico por Imagem, Hemodinâmica, Bloco Cirúrgico
e Radioterapia. Relatórios (laudos de radioproteção) foram emitidos
para todos eles.
RESULTADOS OBTIDOS
PERCENTUAL DE ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O objetivo proposto será alcançado por meio de sete atividades principais:
1. Elaborar análise ergonômica do trabalho nas unidades do HC-UFTM:
as várias Unidades do HC-UFTM estão sendo inspecionadas por um Engenheiro de Segurança do Trabalho. Assim, será gerado o LAUDO DE
ERGONOMIA que dará subsídios para a adoção de medidas administrativas.
2. Mensurar os agentes ambientais em todo o Hospital e elaborar Laudos
de insalubridade, Periculosidade e o PPRA – Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, nas unidades do HC-UFTM. Trabalho totalmente
desenvolvido. As etapas do PPRA estão sendo postas em prática pelos
técnicos de segurança do Trabalho.
3. Adequar os mobiliários nas unidades do HC-UFTM: O engenheiro de
segurança do trabalho, junto com os estagiários, completaram 25 % de
todo o HC-UFTM.
4. Mensurar os níveis de iluminamento, elaborar laudo, fazer as correções necessárias. Trabalho em andamento com 25% das atividades executadas.
5. Elaborar plano de climatização do HC-UFTM. Esta atividade está em
fase inicial. 6. Licitar e contratar empresa especializada para climatização do complexo HC-UFTM (projeto, equipamentos e instalação). Será
feita após o planejamento.
7. Realizar testes para verificar se há vazamento de radiação ionizante e
elaborar Laudo de Radioproteção nos setores que utilizam radiação do
HC-UFTM, conforme legislação: contratou-se uma empresa terceirizada
que realizou os testes de constância nos equipamentos radiológicos e os

