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Definição 

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) entende que a saúde e a 

segurança no trabalho são indissociáveis da cultura institucional e que se 

refletem na qualidade e segurança do atendimento aos pacientes. Por isso, 

compromete-se com a promoção de um ambiente saudável e seguro para a 

atuação de funcionários, estudantes, professores, pesquisadores, residentes, 

estagiários, jovens aprendizes e profissionais vinculados às empresas 

contratadas e terceirizadas que atuam em suas dependências. 

Além de observar as diretrizes do Ministério do Trabalho, da Consolidação das 

Leis do Trabalho e demais legislações pertinentes, o hospital sistematicamente 

identifica, avalia, previne e controla situações de risco, disponibiliza 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs) ou individual (EPIs) e acompanha a 

saúde da comunidade interna. 

O HCPA considera que a participação das pessoas – conscientes de suas 

responsabilidades e compromissos com a implementação das ações – é 

fundamental para a construção e manutenção de um ambiente saudável e 

seguro. Consequentemente, estimula a comunidade interna a conhecer os 

riscos ocupacionais e a assumir comportamento ativo na sua prevenção, 

eliminação ou mitigação, antecipando situações perigosas, modificando ações 

e atitudes, sinalizando problemas para as áreas responsáveis, utilizando 

corretamente os EPIs, submetendo-se às avaliações clínico-ocupacionais e de 

segurança do trabalho necessárias, contribuindo para preservação de sua 

saúde e colaborando para a manutenção de um ambiente de trabalho seguro.  
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