
A Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança 
do Trabalho (Usost), alicerçada nas premissas 
de salvaguardar a vida e a integridade física 
dos funcionários do Complexo Hospitalar, 

semeou, em 2016, um projeto de capacitação destinado 
à promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. 
Com um olhar técnico minucioso, respaldado em 
apontamentos legais e normativos, a Usost, inclinou-
se em abraçar diretrizes capazes de enriquecer e 
ampliar o saber dos empregados. Ao trilhar por esse 
caminho, a Unidade, envidou esforços na elaboração, 
estruturação e implementação de múltiplos projetos, 
cujo elo central é o trabalhador. Como medida objetiva 
direta, define premissas estratégicas que associam 
instrumentos teóricos e exercícios educacionais 
centrados na valorização e melhor preparação de todo e 
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Foto 1: Capacitação de empregados e servidores - Saúde e Segurança do Trabalho 
Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – Usost

qualquer profissional que pertença ao quadro funcional 
da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC) e 
do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). 
Através deste artificio, prima por ampliar e fortalecer a 
realização de práticas seguras no âmbito hospitalar. 

Desta forma, a Usost está a serviço de todos na 
disseminação de informações e implantação de uma 
promissora e sólida cultura prevencionista. O primeiro 
módulo, instruído em 2016, objetivou alcançar um 
público de 600 profissionais das áreas médica, 
assistencial e administrativa. No entanto, as 
expectativas foram superadas frente à ampla 
aceitabilidade do público interno, com resultados que 
atingiram um total de 744 profissionais já no primeiro 
ano. Ou seja, em termos percentuais corresponde a 24% 
acima da meta primária estabelecida, conforme 
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Gráfico 1: Estatística de treinados por ano base
Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – USOST

Foto 2: Capacitação de funcionários terceirizados
Saúde e Segurança do Trabalho – Auditório “C” do HU
Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – Usost

constante no projeto inicial registrado na unidade de 
Pesquisas Clínicas com anuência da Gerência de Ensino 
e Pesquisa (GEP). O gráfico 01 – ilustra a estatística de 
profissionais que receberam capacitação a cada ano 
tendo pois, como ponto de partida a implantação do 
projeto até os dias atuais, que retratam as conquistas 
em números, inclusive, no ano de 2020 que se encontra 
em curso. Frente aos resultados, a equipe técnica em 
segurança e medicina do trabalho, da Usost, 
comprometida com os objetivos e medidas que a 
motiva, preservou e preserva a mesma linha de 
raciocínio incorporando no contexto educacional, 
projeto paralelo destinado aos funcionários das 
e m p r e s a s  t e r c e i r i z a d a s .  O u  s e j a ,  a s s u m i u 
definitivamente a consolidação da cultura da prevenção 
no âmbito hospitalar. Uma ação que, a cada ano se 
mantém em atividade nos moldes de “projeto 
continuidade”, tornando-se instrumento habitual e 
integrante no quadro de capacitações constante na 
agenda da educação permanente no Complexo 
Hospitalar. 

O sucesso do projeto, vale ressaltar, deve-se, 
primeiramente, a cada colaborador participante, à forte 
atuação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde 
(NEPS) da MEAC e do Núcleo de Ensino e Estágios do 
Hospital Universitário Walter Cantídio (NEE/HUWC), 
diretamente envolvidos na evolução das etapas e, 
ainda, pela parceria das Unidades de Comunicação 
Social (UCS) da MEAC e do HUWC que corroboram com 
os bons resultados logrados no projeto. 

É fato que investir na saúde e segurança do 
trabalho oportuniza melhorias na atuação do 
empregado como forma de salvaguardar a saúde e a 
integridade física do mesmo, que agregado aos 
aspectos da segurança do paciente auxiliam no 
processo de humanização.   Nessa tarefa de 
disseminação do saber, a Usost, genitora dos projetos, 

amparou-se no irrestrito apoio da Gerência de Ensino e 
Pesquisa (GEP),  da Gerência Administrativa (GA), da 
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP), do Setor de 
Hotelaria, da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 
(UDP), das Unidades de Comunicação Social (UCS) e das 
chefias diretas multidisciplinares e, principalmente, 
contou com a aprovação e incondicional apoio da 
Superintendência do Complexo Hospitalar da 
UFC/Ebserh. O que expressa nítida dedicação das 
equipes empenhadas no desenvolvimento e expansão 
de práticas seguras. Essa postura conjunta é um 
diferencial que enriquece o corpo funcional, delineando 
o presente, e projeta o futuro com resultados positivos e 
assertivos valendo-se da missão, visão e valores do 
Complexo Hospitalar com vistas a fomentar “o cuidar” 
com qualidade profissional.
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