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Palavra da Presidente
Por Ethelanny Panteleão
“ Inicialmente quero manifestar minha gratidão pela
possibilidade de integrar a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, bem como assumir a presidência da Gestão 2019 2020. Confesso que hesitei em aceitar antevendo que seria
intenso e desafiador. Porém o aceitei entendendo que, quanto
maior o desafio, maior a possibilidade de vivenciarmos
experiências exitosas, neste caso, experiências na prevenção
de acidentes, na garantia da integridade física e na qualidade
de vida dos nossos colegas colaboradores.
Pela indicação, agradeço a confiança dispensada,
porém, entendo que para bom desempenho desta missão,
torna-se imprescindível, indispensável e incondicional o apoio,
trabalho e dedicação de toda a equipe: indicados, eleitos,
titulares e suplentes. Cabe a nós fazer a diferença, pois
constituímos a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da
Empresa EBSERH HU UFJF, marca que ostentamos com orgulho
e prazer.
Cordialmente reconhecemos e agradecemos o trabalho
realizado pela Gestão que ora finda, e solicitamos a
continuidade da parceria com o SOST, entendendo que juntos
alcançaremos os resultados planejados.
Como acredito em força divina, peço a Deus que nos
ilumine e nos oriente para as melhores práticas e decisões.
Muito obrigada a todos.”
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Novos Membros
Conheça os membros da CIPA Gestão 2019-2020

A Portaria-SEI nº 162/2019 , de 02 de julho de 2019 nomeou os membros da Gestão 2019- 2020. No
intuito de que você, trabalhador, saiba onde encontrá-los, listamos os setores e lotação de cada um
deles, nas três Unidades, HU Dom Bosco (DB), HU Santa Catarina (SC), ou CAPS:

Ethelanny Panteleão Leite (Presidente) - Centro de
Atenção Psicossocial HU/UFJF
Maurilio Jorge Mendes (Vice-Presidente) - Medicina
de Homens- SC
Thaise Filgueira de Paula- Apoio Operacional SC
Fabiana Luzia M. de Souza- Administração SC
Letícia Alves Martins- Almoxarifado SC
Samuel Lincoln Mendes- Odontologia Hospitalar SC
Anna Paula Campos Sarchis- Fisioterapia DB
Claudilene Fernandes da Silva- Imagem DB
Dival Ribeiro Netto de Rezende- Centro Cirúrgico
DB
Renata Cristina de Oliveira- SOST SC
Queli Mello Cabral- Odontologia Hospitalar SC
Aristóteles de Aleluia Junior- Engenharia Clínica
DB
Alice Teixeira Caneschi- Centro Cirúrgico SC
Andreia Aparecida Henriques CarvalhoHemodiálise DB
Ana Paula de Assis- Centro de Terapia Intensiva SC

Josiana Aparecida da Silva- Recursos Humanos
SC
Marcela Oliveira Souza Ribeiro- Centro de
Material Esterilizado DB
Denise Azevedo Gomes Freitas – Fisioterapia DB
Ronylla Rodrigues Ganda- Ambulatório 1 andar
DB
Marcus Vinicius Pereira- Hemodiálise DB
Camila Silva Torres Militão- Centro Cirúrgico SC
Mary Lucy Silva Torres- Apoio Corporativo SC
Elaine Cristina P.M. Batista- Centro Cirúrgico SC
Elsilene Silva Mata- Centro Cirúrgico SC
Cleideman Rodrigues Pereira - Centro Cirúrgico
SC
Gustavo Henrique Castanheira- Laboratório SC
Anderson Souza da Gama – Ouvidoria DB
Ramon Pacheco de Souza – Hospital-Dia DB
Marcelo Henrique Carrilho- Unidade de
Processamento da Informação

Fotografia em 03/07/2019: Posse da CIPA Gestão 2019-2020 (HU Santa Catarina)

Ações
desenvolvidas
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Outubro Rosa
A CIPA Gestão 2019/2020 trouxe a proposta de realizar mensalmente
RODAS DE CONVERSA nos diversos setores das 3 unidades, de uma forma
breve para não atrapalhar a dinâmica de funcionamento dos mesmos,
com profissionais da CIPA e/ou convidados falando de dicas de saúde,
dicas de segurança, temas propostos pelo SOST, dentre outros.
O intuito da CIPA em promover essas rodas de conversa também seria se
aproximar do trabalhador, e demais indivíduos que circulam
diariamente nas unidades, apresentando os membros da CIPA e
explicando como podemos atuar para os auxiliar em diversas situações/
necessidades, com vistas ainda à promoção da saúde, evitando
afastamentos, acidentes de trabalho e melhorando a qualidade de vida
do trabalhador.

Roda de Conversa Outubro Rosa: HU
Dom Bosco

No dia 23/10/2019 tivemos a primeira Roda de Conversa sobre o
Outubro Rosa com o tema: “O que você sabe e o que gostaria de saber
sobre o câncer de mama”. Foi apresentada pelas fisioterapeutas Priscila
Almeida
Barbosa
(HU-UFJF/EBSERH)
e
Júlia
Engelmann
(FACFISIO/UFJF). Também tivemos na entrada de funcionários do HU
Dom Bosco dicas de beleza e maquiagem com Flávia Pina, consultora
Mary Kay.
O evento foi um sucesso, contemplando vários setores do HU Dom Bosco
(Centro Cirúrgico, Hemodiálise, Endoscopia, CME, Hospital-Dia) e o
evento da beleza previsto para ir até ás 14 horas foi estendido até 17
horas pela grande procura.

Novembro Azul
No dia 19/11/2019, a CIPA realizou sua segunda Roda de Conversa
entre os trabalhadores, em comemoração ao Novembro Azul. Dessa
vez, contamos com o educador físico Fellipe Rodrigues dialogando
sobre “Atividade física x Exercício físico”, tendo em vista a
importância dessa prática na saúde em geral.
Fellipe esteve em diversos setores das três unidades do HU/UFJF,
sendo que pela manhã dialogou com trabalhadores no HU Dom Bosco
e CAPS, e na parte da tarde no HU Santa Catarina. Esclareceu diversas
dúvidas sobre o tema e orientou como cada trabalhador poderia
inserir essa importante atividade na sua rotina diária para uma melhor
qualidade de vida e hábitos saudáveis.
Ressaltou ainda a importância do exercício físico como preventivo
para diversos cânceres, fazendo um link com o novembro azul.
Finalizou disponibilizando seu serviço no HU Dom Bosco para os
interessados, com avaliação física individual e orientação para
exercícios.
O evento contou com 136 ouvintes e a participação dos trabalhadores
foi fundamental para o sucesso do evento!

Roda de Conversa Novembro Azul: HU
Dom Bosco, Santa Catarina e CAPS.

“A CIPA Gestão
2019/2020 trouxe a
proposta de realizar
mensalmente RODAS
DE CONVERSA nos
diversos setores das 3
unidades.”

Papo Reto: Adorno
Zero!

O Hospital Universitário está tomando importante
medida no combate às infecções hospitalares. Foi
publicada Portaria SEI nº 220/2019 – de 16 de julho de
2019, que reforça a proibição do uso de adornos para
todos os profissionais, independente da função, tendo
como base a Norma Regulamentadora número 32, de
2005, do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem por
finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à
saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.
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A NR 32 regra, além da proibição do uso de
adornos, diretrizes como proibição do fumo, da
manipulação de lentes de contato, consumo de
alimentos e bebidas nos postos de trabalho, uso
de calçados abertos, acesso ao refeitório usando
jalecos, reencape e desconexão de agulhas
desprotegidas, reutilização de embalagens de
produtos químicos, dentre outros.

Portaria SEI nº 220/2019 – de 16
de julho de 2019
Principais aspectos:
Com o objetivo de garantir a segurança dos
trabalhadores e pacientes nas dependências das três
Unidades do HU-UFJF/EBSERH, fica vedado o uso de
adornos, pelos profissionais de saúde, administrativos,
residentes, comunidade acadêmica e terceirizados.
De acordo com o Guia Técnico de Riscos Biológicos do
Ministério do Trabalho –NR nº 32, são considerados
adornos: alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso
pessoal, colares, brincos, broches e piercings expostos,
definidos entre Serviço de Controle de Infecção CIH,
SOST e Segurança do paciente. Esta proibição estendese a crachás pendurados com cordão e gravatas.

Campanha Adorno Zero: vários hospitais da Rede
EBSERH já aderiram.

Cabe à chefia imediata de cada profissional, em sua
respectiva área de atuação, a responsabilidade pela
fiscalização do adequado cumprimento desta Portaria.
Os profissionais do Núcleo de Segurança do paciente,
SCIH e SOST estão autorizados a fiscalizar, orientar e
notificar os casos de descumprimento desta Portaria.
O descumprimento deverá ser registrado em formulário
próprio em duas vias de igual teor, entregando uma ao
notificado e a outra ao SOST. Reincidindo na falta
disciplinar por mais de três vezes, após comunicado do
SOST à Divisão de Gestão de Pessoas, serão aplicadas
sanções administrativas.
Para saber mais, leia a Portaria na íntegra!

Sugestões e informações, envie seu e-mail
para: cipa.hujf@ebserh.gov.br

