
Retrospectiva

2009
Nesta edição especial do Chico Repórter será apresentado 
em resumo dos principais fatos que aconteceram no ano de 
2009 no Hospital São Francisco de Paula.
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Mesmo um ano depois, lágrimas ainda vêm 

aos olhos da auxiliar de laboratório Sílvia 

Schiavon, 27 anos. Ao lembrar os últimos 

meses da gravidez, quando precisou de 

internação hospitalar, sob o risco de seu filho 

nascer antes do tempo, a mãe se emociona. 

“A vida de uma mãe que passa por isso não é 

fácil”, recorda. Casos como o de Sílvia, cuja 

atenção extrema é necessária durante a 

gestação, agora tem um local diferenciado 

para serem atendidos. O HUSFP inaugurou 

em junho a Casa da Gestante, criada especial-

mente para atender gestantes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o espaço dispõe de 20 

leitos – 14 dentro da Casa, localizada em 

frente ao Hospital, e seis internos. 

Seguindo a proposta do Ministério da Saúde e 

contando com apoio de doadores anônimos e 

da empresa Expresso Embaixador, o São 

Francisco inaugurou estrutura que inclui 

leitos, salas de nutrição, exames e estudos, 

posto de enfermagem e espaço de convivên-

cia, onde serão realizadas atividades de 

recreação para as mães. Um recanto à parte 

do Hospital. O acompanhamento será feito 

por médicos, enfermeiros, psicólogos e 

Hospital inaugura Casa da Gestante

assistentes sociais, com a participação do 

Grupo de Apoio do Hospital nas atividades 

de humanização. A intenção é cada vez mais 

disponibilizar serviços para as futuras 

mamães em busca do conforto.
De acordo com uma das médicas rotineiras 
da Casa, Ana Zambonato, o local terá 
também o papel de “proteger” a mulher das 
atividades domésticas. “Em casa a mulher é 
‘seduzida’ a fazer alguma coisa, algum 
esforço pelo seu papel na casa, e acaba por 
não seguir as recomendações médicas. Aqui 
ela fica resguardada”, explicou. De acordo 
com Ana, que divide a rotina com a médica 
Tatiane Fogaça, a família da gestante poderá 
fazer visitas em qualquer horário, diferente-
mente da internação hospitalar. “A intenção 
é favorecer cuidados familiares aliados aos 
critérios de saúde”, destacou.

A serviço da comunidade
O reitor da Universidade Católica de Pelotas, 
Alencar Mello Proença, aproveitou a ocasião 
para salientar a dedicação do HUSFP ao SUS. 
“Esse não é um espaço para privilegiados. Se 
faz, aqui e agora, em favor dos que mais 
precisam, um lugar diferenciado”, pontuou. 
O secretário municipal de saúde, Francisco 
Isaías disse que a prefeitura de Pelotas é 
parceira do Hospital. “Temos um desafio em 
nossa cidade que é o controle da mortalidade 
infantil, e a inauguração da Casa da Gestante 
representa a coragem dessa instituição em 
investir”, destacou. A Casa da Gestante está 
localizada na rua Marechal Deodoro, 1130 
(em frente ao São Francisco).

Acomodações internas da Casa
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Inaugurações

As novas instalações da Clínica Pediátrica do Hospital 
Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) foram 
reinauguradas em maio. A Clínica passou por reformas em 
sua estrutura física e visual e apresenta agora um espaço 
mais acolhedor e adequado para o tratamento de seus 
clientes e para o estudo de acadêmicos. A reforma englo-
bou a mudança visual da clínica, a reestruturação do posto 
de enfermagem, a modernização de uma sala de estudo e a 
reformulação de um quarto destinado para a segunda etapa 
do método Mãe Canguru. 
Segundo a médica responsável pela clínica, Luiza Novaes, o 
novo espaço permite que a criança doente possa manter 
seu desenvolvimento e crescimento da forma mais integral 
possível, enquanto vive o processo de sua doença. “A 
ambientação especial faz com que a criança identifique 
elementos de sua vida. Isso facilitará e auxiliará a sua 
adaptação ao hospital, com uma resposta mais positiva às 
condutas e aos tratamentos propostos, com vistas a sua 
mais pronta recuperação”, explicou. A Unidade está 
habilitada a receber clientes neonatais do Sistema Único de 
Saúde (SUS), do sistema privado e de convênios. 

Clínica Pediátrica é reinaugurada

Neonatal
Durante a cerimônia também foi inaugurada a nova 
Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, denomina-
da Dr. Gil Nei Medeiros Pinheiro. A unidade, que está 
inserida na Clínica Pediátrica e é voltada para o cuidado de 
bebês em estado de saúde mais debilitado, foi ampliada e a 
capacidade de atendimento expandida de seis para oito 
leitos. Neste ambiente encontra-se também uma Sala de 
Ordenha, destinada para a coleta de leite materno e 
adequada segundo as normas do Hospital Amigo da 
Criança. “Novos equipamentos foram adquiridos para a 
unidade graças à verba obtida pelo McDia Feliz”, ressaltou a 
médica.

Fotos: Wilson Lima

A Clínica passou 
por reformas em 

sua estrutura 
física e visual e 

apresenta agora 
um espaço mais 

acolhedor.
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HUSFP inaugura nova ala
Inaugurações

Em outubro, o HUSFP apresentou à comunidade as instalações 
do novo setor de convênios da instituição, a Ala Nossa Senhora de 
Guadalupe. O novo setor possui oito quartos, 14 leitos, um posto 
de enfermagem, sala de utilidades, sala de procedimentos, sala de 
estar para acompanhantes e familiares. A área total é de 425,45 
m². O local é considerado um passo a mais na busca do hospital 
pela auto-sustentabilidade. 
De acordo com o diretor de assistência do São Francisco, médico 
Sílvio Reis, a nova ala é parte de um empreendimento pelo qual se 
luta há bastante tempo e que inclui a construção de uma estrutura 
de quatro andares, onde funcionarão outros setores. “Esta foi a 
primeira fatia da obra que estamos entregando à comunidade de 
Pelotas e Zona Sul. Esperamos inaugurar os outros setores o mais 
rápido possível, tudo para melhorar a qualidade de nosso 
serviço”, disse. 
O diretor de gestão do hospital, Elói Tramontin, agradeceu o 
apoio dos colaboradores e empresas parceiras na construção do 
local. Na oportunidade, também foi prestada homenagem ao 
bispo emérito de Pelotas, Dom Jayme Chemello. Sua foto foi 
descerrada na Ala Nossa Senhora de Guadalupe, junto com uma 
gravura da padroeira do setor. “Dom Jayme foi o inspirador da 
nossa Visão, que é ‘expressar na assistência o amor a Deus e ao 

próximo segundo o Evangelho’”, destacou Tramontin. Ao 
encerrar a solenidade, Dom Jayme também proferiu a bênção 
para o local. 

Custos da obra
Da escolha dos materiais, até as cores que foram utilizadas em 
cada área de trabalho: tudo foi minuciosamente avaliado por uma 
equipe multidisciplinar de arquitetos, engenheiros, médicos, 
enfermeiros e administradores e contou com o projeto do 
Escritório Modelo da Universidade Católica de Pelotas. A nova ala 
atende à RDC n° 50 do Ministério da Saúde.

Serviços $ Serviços $
Divisórias e Forro 
em Gesso 51.900,00

Elétrica 12.917,00

Móveis, Materiais
e Equipamentos 97.000,00

Hidráulica 12.470,00

Pintura 9.747,00

Pisos 40.112,00

Revestimento
de Alvenaria 8417,00

Prevenção
Contra Incêndio 6.252,00

Esquadrias com
Ferragens 36.165,00

Total
R$ 275.250,00

Grupo de Apoio
O grupo de apoio do HUSFP realizou 
um trabalho muito importante em 
2009. Durante todo o ano, o grupo fez 
reuniões semanais para organizar 
eventos e providenciar as solicitações 
f e i t a s  pe l a  a s s i s ten te  soc i a l ,  
nutricionistas e diversos setores do 
hospital, trabalhando na busca de 
recursos para dar melhores condições 
de tratamento aos enfermos carentes. 
Desta forma, o grupo arrecadou este 
ano mais de 16 mil fraldas, além de 
enxovais e roupas para as crianças 
necessitadas internadas no “Chico”. 

Novos serviços 
para as crianças
Este ano, o HUSFP 
passou a oferecer novos 
serviços à comunidade infantil. Um deles é 
o chamado teste da orelhinha ou Triagem 
Auditiva Neonatal que avalia a capacidade 
auditiva dos bebês. O teste não machuca, 
não precisa de picadas ou sangue do bebê, 
não tem contra-indicações e dura em 
torno de 10 minutos. 
Além disso, o “Chico” adquiriu um 
aparelho para exames de Phmetria 
Esofágica de 24h, indicado para o 
diagnóstico de doenças do Refluxo 
Gastro-Esofágico.  O aparelho será usado 
em crianças e detectara a doença do 
Refluxo Gastro-Esofágico.

Projeto de Eficiência 
Energética 
Em 2009, o “Chico”, através de 
parceria entre a CEEE e o governo do 
Estado, recebeu em torno de mil 
luminárias em todos os pisos da 
instituição, gerando uma economia de 
R$ 70 mil por ano para o hospital. A 
ação faz parte do Projeto de Eficiência 
Energética do RS, que vai substituir 
reatores, lâmpadas e luminárias em 
várias instituições gerando em torno de 
25% de economia no consumo de 
energia elétrica.

CIPA
Em julho, a Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) do 
HUSFP apresentou os novos repre-
sentantes do órgão para a gestão 
2009/2010. Composta por 12 
integrantes, a comissão foi eleita por 
indicação e pelos votos dos colabora-
dores do Hospital. Nova Comissão:
Presidente Daizi Quevedo Rodrigues; 
vice Brenno Eduardo Gomes Victória.  
Compõem a nova gestão os colabora-
dores: Diego Martins Borges, Candice 
Beck Rabassa, Augusto Fonseca da 
Rosa, Igor Batista da Silva Gambin, 
Paulo Ricardo S. de Medeiros, 
Eduardo dos Santos Nunes, Joares 
Moura de Souza, Alberto Luis de 
Brum, Flávia Lins Cardoso e Fernanda 
Molina Urrutia. 

Festa de Final de Ano
Uma noite cheia de alegria, homenagens e pessoas imbuídas de um forte espírito de 
integração. Este foi o clima da Festa de Final de Ano, promovida pelo HUSFP para seus 
colaboradores no inicio de dezembro no CTG Tomáz Luis Osório. A festa contou com a 
participação da direção, de médicos e colaboradores da instituição que foram 
homenageados e receberam premiações. Durante o cerimonial, foi exibido um vídeo 
apresentando todos os Colaboradores Destaque do primeiro e do segundo semestre de 
2009 e após foram revelados os nomes dos três Colaboradores Destaque do ano.

Chico Repórter
Janeiro de 2010
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HUSFP lança novo site

que dispomos", destacou o diretor de gestão do 
hospital, Eloi Tramontin.
A participação da população de Pelotas é muito impor-
tante para que esse novo canal de Comunicação seja um 
importante instrumento na integração entre o Hospital 
e a comunidade. “Esta nova ferramenta de 
Comunicação qualifica o endomarketing e tem como 
principal meta aproximar a comunidade que utiliza 
esses serviços oferecidos valorizando assim, o colabora-
dor”, ressaltou o gestor de Relacionamento e Marketing 
do Hospital, Régis Pinto e Silva. 

Tecnologia

Em 2009, o “Chico”, com o intuito de promover a integração 
entre a instituição e a comunidade de Pelotas, lançou em julho o 
seu novo site com informações sobre os principais serviços 
oferecidos, notícias sobre os setores, dicas de saúde, além de 
muitas outras novidades. A implementação deste novo serviço 
servirá como uma importante ferramenta de Comunicação 
proporcionando a melhoria na divulgação da informação. 
"O novo site representa a nossa capacidade de promover 
continuamente a melhoria dos nossos serviços por meio das 
novas tecnologias disponíveis. Também, é mais um instrumento 
que colocamos a disposição da comunidade para integrá-la com 
nosso trabalho, disponibilizando informações que possam 
contribuir com a prevenção da saúde ou o acesso aos serviços 

PID completa um ano de atividades 

na comunidade
meio de visitas diárias do médico e enfermeiro. O paciente, assim, 
permanece sob supervisão constante, com suas necessidades 
supridas pela equipe do hospital, durante o período do tratamento, 
mas no seu ambiente doméstico. O término da recuperação em 
casa, segundo o diretor técnico do HUSFP, Ernesto Sousa Nunes, é 
mais agradável ao paciente e contribui para que ele possa, de forma 
gradativa, retornar à sua rotina. “Nada se compara ao próprio lar. O 
hospital é, de certa maneira, um ambiente estranho. Em casa, o 
paciente pode desfrutar do seu próprio conforto”, afirma. 

O Programa de Internação Domiciliar (PID) é um sistema no qual o 
paciente finaliza o tratamento em seu domicílio, com foco em 
pacientes internados no Sistema Único de Saúde (SUS) que não 
apresentem doenças de risco e estejam em fase conclusiva de 
recuperação. 
No dia 24 de setembro, o programa completou um ano, já tendo 
realizado cerca de 70 atendimentos. O programa é formado por 
uma equipe multidisciplinar, de aproximadamente 15 colaborado-
res, devidamente treinados e capacitados, composta por médico, 
residente de medicina, enfermeiro, técnico de enfermagem, 
assistente social, nutricionista, psicólogo e farmacêutico. 
Para a internação domiciliar, o paciente deve apresentar caso clínico 
em estágio final de recuperação, segundo avaliação médica e do 
serviço social, e ter, em seu lar, condições básicas de continuação do 
tratamento, assim como um cuidador para assistir constantemente o 
paciente. “Nós vamos até a casa do paciente e realizamos uma 
avaliação socioeconômica e orientamos o responsável pelo pacien-
te”, explica a assistente social do HUSFP, Flávia Lins Cardoso.
 O acompanhamento após a internação domiciliar é realizado por 

Serviços
A grande novidade fica por conta de 

serviços como a UTI Virtual, espa-
ço onde os familiares poderão, atra-
vés de senha fornecida pelo médico 
de plantão,  obter informações so-
bre o estado de saúde do paciente 

internado; os Bebês do HU, no 
qual estarão disponíveis fotos e al-
guns dados, como nome, peso, es-
tatura, data de nascimento, dos be-

bês nascidos no Hospital e Mensa-

gens aos Pacientes, serviço que 
permite o envio de mensagens por 
parentes e amigos aos pacientes. 

Veículo
Em novembro, o PID recebeu, em comodato da concessionária 
Uvel – Pelotas, um carro que será utilizado pela equipe do 
programa. O automóvel, um Celta Life, servirá para transportar a 
equipe com conforto até a residência dos pacientes em tratamen-
to domiciliar. Segundo a assessoria de comunicação da concessio-
nária Uvel, a empresa acredita que, por meio de iniciativas 
benéficas em prol da sociedade, poderá agradecer e retribuir a 
acolhida carinhosa da comunidade pelotense.

Chico Repórter
Janeiro de 2010
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Fotos: HUSFP

Jornadas reuniram centenas de pessoas no 
Auditório da UCPel

Ensino

Neste ano, o Hospital São Francisco de Paula realizou duas 
impor-tantes jornadas: uma de pediatria e outra de 

qualidade em saúde. A Jornada Integrada de Pediatria, 
que ocorreu em junho, reuniu pediatras, médicos residen-
tes em Pediatria, acadêmicos de Medicina e profissionais 
ligados à infância, no auditório Dom Antônio Zattera da 
UCPel, para incentivar a divulgação de conhecimentos 
para alunos e profissionais da área, além de estimular 
novas adesões aos Programas de Residência Médica do 
segmento pediátrico. O evento foi realizado pelo Núcleo 
de Pediatria do Curso de Medicina da UCPel e pelo 
Departamento de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal (UFPel).

Já a 2ª Jornada de Qualidade em 

Saúde, realizada em novembro no 
auditório da UCPel, teve como objetivo 
aprimorar conhecimentos e disseminar 
a importância da Gestão e da Qualidade 
para os ser-viços de saúde da região. 
Segundo uma das coordenadoras e 
orga-nizadoras da jornada, Luciana Soares, a proposta do 

Eventos científicos são 

realizados no HUSFP

“Chico” apresenta nova Residência Médica

O programa de Residência Médica em 
Medicina Intensiva é voltado para resi-

dentes que desejam atuar na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e que 
já tenham especialização nas áreas de 
Clínica Médica ou de Cirurgia Geral ou 

de Anestesiologia

Em 2009, o São Francisco de Paula destacou-se por ser o único 
hospital do interior do Estado, a oferecer vagas para o Programa de 
Residência Médica em Medicina Intensiva para a Seleção Pública de 
2010. 
A abertura de vagas para a nova especialidade foi possível graças a 
visita feita ao hospital pelos avaliadores da Comissão Estadual de 
Residência Médica (CEREM/RS), representando o Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), feita em setembro deste ano. 
Durante a visita, os avaliadores recredenciaram os programas de 
Residência Médica já existentes no hospital - Cirurgia Geral e Clínica 
Médica - e analisaram as solicitações de credenciamentos de novos 
programas, como o de Medicina Intensiva, aprovando o pedido da 
instituição que a partir de 2010 passa a contar com um novo 
programa.

      Medicina Intensiva
O programa de Residência Médica em Medicina Intensiva é voltado 
para residentes que desejam atuar na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital e que já tenham especialização nas áreas de 
Clínica Médica ou de Cirurgia Geral ou de Anestesiologia. Segundo 
Dr. Márcio Osório Guerreiro, diretor clínico do HUSFP e supervi-
sor do Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva, o 
hospital, ao solicitar o credenciamento neste programa, vem 
oportunizar uma qualificação maior àqueles que atuam nas 
Unidades de Terapia Intensiva.

Chico Repórter
Janeiro de 2010

Fotos: HUSFP

evento era estimular a troca de experiências entre 
as instituições de saúde e en-sino convidadas, além 
de aperfeiçoar a gestão com foco na qualidade. “A 
jornada contou com a participação de profissionais 
ligados à Gestão e Saúde de Hospitais Referência 
em Qualidade e palestrantes ligados a Metodologia 
e Programas de Qualidade como o Programa 

Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) e a Acreditação 
Hospitalar”, ressaltou.
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Responsabilidade

HUSFP é sinônimo de Responsabilidade Social

No dia 22 de dezembro, o São Francisco de Paula 
recebeu a medalha e o Certi f icado de 
Responsabilidade Social 2009, concedida pela 
Assembléia Legislativa (AL) do Estado do Rio Grande 
do Sul às instituições que fazem trabalhos de cunho 
social. A solenidade ocorreu no auditório Dante 
Barone da AL, em Porto Alegre.
O hospital foi representado pela coordenadora do 
Escritório da Qualidade da instituição, Luciana 
Nunes Soares, a colaboradora do Escritório da 
Qualidade, Roberta Machado Gorgot – que recebeu 
o Diploma de Mérito Social RS-2009 como colabora-
dora, e a criadora do projeto gráfico do balanço e 
relatório social do hospital, Renata Machado Gorgot. 
Além disso, o gerente administrativo-financeiro da 
instituição, Soilo Carlos Conceição, recebeu o 
Diploma de Mérito Social RS-2009, como contabilis-
ta.
Hoje, o “Chico” atende cerca de 40% da demanda 
de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da 
cidade, além de desenvolver pro-jetos que incenti-
vam o desenvolvimento social da região. 
Segundo Luciana Nunes Soares, que representou a 
diretoria do hospital, este certificado é um reconhe

Foto: HUSFP

Representantes do Hospital receberam o prêmio

cimento ao trabalho desenvolvido pelo HUSFP. “A direção do hospital 
agradece a todos os seus colaboradores pelo empenho em fazer um 
trabalho de qualidade. Este é um dos diferenciais da instituição que 
busca implementar ações com responsabilidade social, pensando 
sempre no bem da comunidade”, disse Luciana.

Chico Repórter
Janeiro de 2010
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Um grande atestado de reconheci-
mento pelos serviços prestados à 
comunidade pelotense. É assim que o 
diretor de gestão do Hospital São 
Francisco de Paula, Elói Tramontin, 
considera a escolha da instituição para 
o prêmio “Amigo de Pelotas 2009”. O 
Hospital foi eleito por unanimidade 
pelos membros da Associação 
Comercial  de Pelotas (ACP). 
Referência regional em ensino, 
pesquisa e assistência, o HUSFP 
recebeu no dia 22 de junho, quando 
foi divulgado o resultado do prêmio, 
mais um motivo para comemorar seus 
51 anos de história em 2009. 
“Além de ser uma importante home-
nagem da comunidade ao São 
Francisco de Paula, pelos serviços 
realizados, esta é, também, a ratifica-
ção de que o trabalho feito em prol da 

HUSFP é Amigo de Pelotas
saúde de Pelotas tem sido acertado”, 
comentou Tramontin, ao citar que o 
prêmio é uma conquista de todos. 
“Professores, colaboradores, corpo 
clínico, médicos residentes, alunos e 
todos os profissionais da área de saúde 
em geral que trabalham no Hospital 
são parte desta vitória”, finalizou. A 
cerimônia de premiação ocorreu em 
julho, na sede da Associação 
Comercial de Pelotas e contou com a 
presença da direção, médicos e 
colaboradores do Hospital.

Responsabilidade

HUSFP é recertificado ouro em esterilização

O Centro de Materiais e Esterilização (CME) do 
“Chico” recebeu em 2009, pelo segundo ano 
consecutivo, a Certificação Ouro pela empresa 3M 
do Brasil, no Programa de Certificação em 
Monitorização de Esterilização de Materiais. O 
Programa certifica os hospitais brasileiros que 

atendem a todas as exigências relaciona-
das às práticas de controle de esteriliza-
ção e à tecnologia e excelência de 
produtos utilizados. 
A enfermeira responsável pelo CME, 
Renata Ferreira Fagundes, recebeu o 
prêmio durante jantar oferecido pela 3M 
do Brasil, em julho, durante a 9ª edição 
do Congresso Brasileiro de Enfermagem 
em Centro Cirúrgico, Recuperação 
Anestésica e Centro de Material e 
Esterilização da Sobecc, realizado em São 
Paulo. 
Para ela, receber a recertificação ouro 
em esterilização é motivo de orgulho 
para o hospital, pois significa que este 
conseguiu manter o nível de qualidade e 
eficácia nos serviços prestados, fruto de 
um trabalho feito com muita dedicação, 

responsabilidade e ética por toda equipe 
do CME. “Isto mostra que trabalhamos 
com segurança e seriedade na prevenção 
de infecções e no controle de materiais 
esterilizados, garantindo qualidade dos 
serviços, com tecnologia e excelência nos 
produtos utilizados, fundamentais para a 
saúde da população”, destacou a 
enfermeira Renata.

Placa
A placa representativa da recertificação 
ouro do setor foi entregue à enfermeira 
responsável pela Central de Materiais e 
Esterilização, Renata Fagundes, pelo 
representante da Dimaci, Luciano 
Bonett, durante cerimônia realizada no 
Hall da Endoscopia do HUSFP, em 14 de 
outubro.

Além de ser uma importan-

te homenagem da comuni-

dade ao ‘Chico’ mostra que 

o trabalho feito em prol da 

saúde de Pelotas tem sido 

acertado.
Eloi Tramontin

Diretor de Gestão do HUSFP

Chico Repórter
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O Hospital São Francisco de Paula possui um grande número de 
mulheres em seu quadro de colaboradores. A força de trabalho 
feminina é parte responsável por muitas das conquistas da 
instituição, pela qualidade dos serviços prestados e no atendimen-
to oferecido ao cliente. Por este motivo, desde agosto está em 
funcionamento um Consultório Médico, voltado para o atendi-
mento ginecológico de todas as colaboradoras do HUSFP.
Através desta iniciativa, cada colaboradora tem direito a quatro 
consultas gratuitas durante o ano. Após estas quatro consultas, é 
cobrado um valor tabelado, exceto para atendimentos pré-natais, 
que podem ser agendados conforme a necessidade da paciente. “A 
iniciativa promove a assistência às colaboradoras, que terão, 
dentro do quadro médico, atendimento diferenciado e sem ônus, 
até quatro vezes por ano”, afirmou o Diretor de Assistência do 
HUSFP, Dr. Silvio Reis. 
O atendimento deverá ser pré-agendado no setor de Internação 
do Hospital e o Consultório Médico, localizado no 2º piso 
próximo a sala dos doutores do Chico, funcionará de segunda à 
sexta. Para mais informações e marcação de consultas, entrar em 
contato com o setor de Internação Convênios ou SUS do Hospital 
São Francisco de Paula, pelo ramal 8371.

Doação de órgãos do HUSFP encerra 

o ano com bons resultados
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Com o tema “Salve Vidas: Higienize as Mãos”, o HUSFP 
realizou em maio uma ação de incentivo à higienização das 
mãos como prevenção a infecções hospitalares. A equipe do 
Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH) do 
hospital percorreu os setores da instituição com informações e 
dicas sobre a correta higienização das mãos. A idéia é que os 
colaboradores entendam a importância da correta higienização 
das mãos, auxiliando assim no controle da infecção hospitalar. 
“As mãos andam por tudo, por isso o álcool gel deve ser 
utilizado sempre que a pessoa entrar e sair do hospital, assim 
ela não coloca em risco a saúde do paciente, pois chega limpa 
das impurezas da rua, e nem representa risco externo, visto 
que sairá do hospital limpa de qualquer impureza”, explica a 
gerente de risco do hospital, Margot Kaminski. 
Amostras de álcool gel e material informativo foram distribuí-
dos para os colaboradores e dinâmicas de orientação para a co-
rreta higienização das mãos aplicadas. A ação realizada integra a 
campanha nacional do Dia de Combate a Infecções 
Hospitalares (15 de maio), promovida pela Anvisa e Hospitais 
Sentinelas em todo o país. 

HUSFP contra a 

infecção hospitalar

Presente de Natal
Em 2009, o maior 

sucesso da equipe foi 

caso do jovem R.P.M, de 

15 anos, que desde 2007 

aguardava um transplan-

te renal. Ele já havia sido 

chamado três vezes para 

possíveis transplantes 

em Porto Alegre, mas 

estes não se efetivaram 

devido. No entanto, a 

boa notícia finalmente 

chegou. No dia 21 de 

dezembro, R.P.M foi 

chamado para o tão 

sonhado transplante que 

ocorreu às 18h do dia 

seguinte, no Hospital 

Santo Antônio em Porto 

Alegre, o que, segundo a 

mãe do paciente, d. 

Marisa, veio “como um 

verdadeiro presente de 

Natal”.

A doação de órgãos é um tema bastante delicado por 
unir dois aspectos inerentes à condição humana: a 
vida e a morte. A vida, porque quem precisa de um 
órgão para sobreviver vê a doação como uma 
oportunidade. A morte, pois quem perde um ente 
querido e resolve doar os órgãos deste, não deixa de 
sentir a perda, que para outras pessoas representará 
um presente.
Tendo em vista estes aspectos, o São Francisco de 
Paula criou em abril de 2005 a Comissão Intra-
Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante (CIHDOTT). O órgão desempenha um 
trabalho importante e bastante ativo no que diz 
respeito à captação e distribuição de órgãos aptos 

Membros da Comissão
Enf. Ivana Duarte Brum (Coordenadora); Assist. 
Social Aline Wienke; Assist. Social Lorena Elias 
Nachtigal; Dr. Luciano Teixeira; Dr. Cláudio Zachia 
Alan; Dra. Nélida Medronha; Enfª. Camila Almeida; 
Enf. Alberto Luis Brum; Enfª. Mara Thurow; Enf. 
Alessandro Marques dos Santos; Enfª. Eliana 
Domingues; Enfª. Patrícia Cunha Brill; Enf. Oberti 
Galho Martins; Enfª. Letícia Gomes da Silva; Enfª. 
Bárbara Araújo Gheno; Enfª. Geruza Appel; Sup. 
Noturno Brenno Victória; Sup. Noturno Carlos 
Nachtigal; e o Téc. Seg. do Trab. Paulo Ricardo 
Medeiros.

para a doação, sem esquecer o amparo psicológico 
necessário às famílias que fazem parte do processo.
Só em 2009, foram realizadas duas captações de 
múltiplos órgãos e sete de córneas. Além disso, a 
comissão realizou, em parceria com as demais 
CIHDOTTs e a Associação Brasileira pela Doação de 
Órgãos e Tecidos (ADOTE), um curso sobre o 
processo de doação, ministrado pelo médico Valter 
Garcia que proporcionou mais conhecimento para a 
equipe da CIHDOTT/HUSFP. “Tivemos ainda, a 
semana nacional e municipal para doação de órgãos e 
tecidos de 21 a 27 de setembro, cuja programação foi 
bem variada”, informou a coordenadora da comis-
são, a enfermeira Ivana Brum. 

“Chico” lança Programa de 

Saúde para suas colaboradoras 

Chico Repórter
Janeiro de 2010
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Uma tarde de sol cheia de alegria, 
diversão e música. Esses foram os 
ingredientes principais da festa em 
comemoração ao Dia das Crianças, 
e l a b o r a d a  p e l o  G r u p o  d e  
H u m a n i z a ç ã o  d o  H o s p i t a l  
Universitário São Francisco de Paula 
(HUSFP / UCPel), realizada no dia 17 
de outubro, no Campus de Ciência da 
Vida e da Saúde. 
Pipoca e algodão doce foram algumas 
das guloseimas oferecidas aos 
colaboradores do Hospital que 
compareceram a festa levando seus 

pequenos. Uma série de atividades ministradas pelos “colaborado-
res-monitores” animaram a criançada, dentre elas, a dança da 
cadeira, o morto vivo, o cabo de guerra e a corrida do saco. 
Além das brincadeiras e jogos, brinquedos infláveis como cama 
elástica, piscina de bolinhas e castelinho foram espalhados pelo 
grande espaço do local para que a criançada tivesse muitas opções de 
diversão. A dupla de palhaços Kifuzarka também aprontou uma 
grande bagunça para divertir os participantes da festa que receberam 
balões em forma de bichinhos e temas divertidos. 
Outra atividade que entreteu os pequenos e divertiu ainda mais a 
tarde de sábado foi a pintura de rosto feita pelas colaboradoras Nair 
Solange Pereira Ferreira e Daniele Lima Carneiro. Borboletas, 
bonequinhas, palhaços e aranhas foram os desenhos que fizeram 
mais sucesso. “A melhor coisa é ver o sorriso de cada criança ao ver-
se pintada no espelho”, ressaltou Nair Solange.

Festa do Dia das Crianças anima tarde 

de colaboradores do HUSFP

Brincando com o Chico
Quem esteve presente e brincou bastante com a garotada foi 
o mascote do Hospital, o Chico. Ele participou das brincadei-
ras e da entrega de brindes feita através de sorteio.  “É muito 
legal ver o entusiasmo das crianças com a presença do Chico. 
É uma admiração e carinho muito grande que elas transmi-
tem”, contou o assistente administrativo do setor de 
Contabilidade, Irai Candia, um dos colaboradores que dá vida 
ao mascote do Hospital. Depois de uma tarde de brincadeiras, 
foi realizado sorteio de presentes para todas as crianças. 
Todos os brinquedos foram arrecadados através de doações 
feitas pelos colaboradores do Hospital.

Foto: HUSFP

Geral

Em 2009, o HUSFP e o Hemocentro 
Regional de Pelotas (Hemopel) 
realizaram uma grande parceria. Tanto 
em ações para doação de sangue, como 
nas campanhas para doação de medula 
óssea, as duas instituições foram 
vencedoras, obtendo resultados 
exemplares, que contribuíram muito 
para a população regional, já que, além 
de Pelotas, Arroio Grande também foi 
palco de uma coleta de sangue realizada 
no ônibus do Hemopel, onde foram 
arrecadadas mais de 70 bolsas de 
sangue. A assistente social do “Chico”, 
Aline Wienke, que participou da ação, 
destacou a importância doação de 
sangue. “Esse tipo de ação é fundamen

Parcerias

HUSFP e Hemopel realizam campanhas em 
prol da vida

tal para o abastecimento do estoque de 
bolsas do Hemocentro. Em Arroio 
Grande, a participação da população foi 
bastante significativa e tivemos um dia 
muito produtivo de coleta”, contou. 
Além da doação de sangue, a doação de 
medula óssea também foi tema de 
campanha este ano. Em dezembro, foi 
realizada, com sucesso, uma ação conjunta 
entre o HUSFP, , o Hemopel, a Secretaria 
de Saúde (SMS), a Associação de Apoio a 
Pessoas com Câncer (AAPECAN), a Santa 
Casa de Misericórdia e a Câmara de 
Vereadores, no centro de Pelotas pela 
passagem do Dia Municipal de Mobilização 
para a Doação de Medula Óssea (14 de 
dezembro). Ao todo, 120 pessoas se 

cadastraram como doadores em potencial 
de medula óssea e muitas outras pediram 
informações ou ficaram de procurar, em 
outro momento, o Hemopel para fazer a 
coleta da amostra que integrará o banco de 
dados.

Para doar
O Hemopel é responsável pelo abasteci-
mento de sangue do HUSFP e pelo cadastro 
de doadores de medula óssea. As doações 
podem ser feitas, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, na sede do Hemopel (avenida 
Bento Gonçalves, 4.569) e no primeiro 
sábado de cada mês, das 8h às 13h. 
Mais informações pelo telefone (53) 
3222.3002.

Chico Repórter
Janeiro de 2010
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Parcerias do Chico realizam 
importantes ações em 2009
O Hospital São Francisco de Paula é o maior centro médico de 
Pelotas e, devido ao seu grande porte, atende também as demais 
cidades da região. Além de uma equipe composta por excelentes 
profissionais, o hospital mantém ainda diversas parcerias através do 
projeto Amigos do Chico, composto por pessoas físicas, empresas 
ou organizações interessadas em fazer parte das ações sociais 
promovidas pelo hospital. 
Em 2009, através destas parecerias, o HUSFP colocou em prática 
diversos projetos que contribuíram para o desenvolvimento social 
da comunidade. 
Dentre estes, destaque para a campanha Troco do Chico, uma 
iniciativa das Farmácias Capilé em parceria com o Hospital, 
elaborada para auxiliar, através de doações à maternidade do 
Hospital. “O Hospital São Francisco de Paula é um dos hospitais com 
o maior índice de nascimentos da região. Por isso, a relevância desta 
campanha, visto que direciona todas as arrecadações para melhori-
as no setor da Maternidade”, destacou o diretor-técnico do 
Hospital, Dr. Ernesto Souza Nunes. 
Já a empresa Fuhro Souto Consultoria Imobiliária, repassou verba 
no valor de R$ 10 mil ao HUSFP para restaurar um quarto na ala da 
Maternidade, em fevereiro deste ano. O investimento permitiu a 

compra de mobiliário novo, investimento em pintura, troca de 
piso, ampliação do banheiro, inclusão de ar condicionado e 
televisão no apartamento de dois leitos. “Esta ação significou um 
progresso direto no atendimento do HUSFP, principalmente 
numa ala tão importante como a Maternidade, que simboliza a 
origem da vida”, disse o Diretor de Assistência do Hospital, Sílvio 
Reis.

Além destes, outros projetos foram postos em prática em 2009. 
A empresa de desenvolvimento organizacional, AdmTchê 
continuou com a parceria com o HUSFP, através da qual, parte da 
renda obtida em cursos de informática foi destinada à Campanha 
Hospital Saudável, que visa a construção da primeira ala para o 
cuidado de pacientes com doenças infecto-contagiosas. A Uvel 
Veículos doou um carro para o Programa de Internação 
Domiciliar (PID); a Tordilho Alimentos mensalmente faz doações 
de gêneros alimentícios. “Esta gestão de parcerias é uma forma 
de as empresas contribuírem para o desenvolvimento da região e 
fazerem sua parte nas ações comunitárias de saúde”, destacou 
Gestor de Relacionamento e Marketing do HUSFP,  Régis Pinto e 
Silva.

Foto: HUSFP

Lançamento da Campanha Troco do Chico

Parcerias

Foto: Wilson Lima

Inauguração do quarto da maternidade reuniu direção, 
colaboradores do HUSFP e representantes da Fuhro Souto

Expediente:

Contatos:

(53) 2128.8368

comunicacaohu@gmail.com

Projeto Gráfico: Carolina Simões Silveira

Diagramação: Carolina  Silveira e Daiane Silva dos Santos

Reportagens: Carolina Simões Silveira e Daiane Silva dos Santos e Assessoria de Comunicação da UCPel

Periodicidade: Quinzenal

Distribuição Gratuita

Assessoria de Comunicação e Marketing do HUSFP
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2010

Graças a emendas elaboradas pelos deputados federais 
Fernando Marroni (PT) e Afonso Hamm (PP), o HUSFP 
receberá verbas em 2010 que irão ajudar na realização de 
grandes projetos da instituição. 
Uma das emendas, feita pelo deputado Fernando Marroni 
ao Orçamento da União para 2010, prevê verba no valor de 
R$ 1,2 milhão para a criação da Rede Assistencial para 
Atendimento a Usuários de Crack, projeto elaborado pela 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel). 
A ala psiquiátrica terá dez leitos, comunidade terapêutica, 
centro de convivência, ampliação e a adequação de um 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A idéia é criar uma 
estrutura dentro do HUSFP que atenda aos dependentes 
da droga disponibilizando tratamento nas mais variadas 
etapas, o que abrange, inclusive, apoio à família e auxílio em 
questões judiciais.

Hospital receberá novos investimentos 

de verbas parlamentares em 2010

 Hospital saudável 
Além disso, Marroni anunciou a destinação de uma emenda 
parlamentar de R$ 250 mil à instituição, que deverá ser usada 
na construção da ala de isolamento para pacientes com 
doenças infecto-contagiosas. O projeto total está orçado em 
R$ 219 mil e a unidade será a primeira do tipo na região. 
Já o deputado Hamm destinou para o projeto emenda no 
valor de R$ 150 mil. Conforme o diretor técnico do São 
Francisco de Paula, Dr. Ernesto Nunes, a estrutura física da 
obra já está em construção. “Com esses investimentos 
daremos continuidade ao projeto que será de grande 
importância para toda a região”, afirma.

Fotos: Wilson Lima

Diretoria do HUSFP apresenta as dependências 

do Hospital para Fernando Marroni

Afonso Hamm durante a assinatura da emenda 
que destinou R$150 mil ao HUSFP

Palavra da Direção

Feliz Ano Novo família HUSFP!



Contato:
Av. Duque de Caixas, 406
Telefone: 0800 53 1818 

Conheça o novo Memorial Angelus.
Funcionamento 24 horas.

A poucos metros do Cemitério Ecumênico.


