
HUSFP arrecada R$ 15 mil com Campanha
Hospital Saudável
Apesar dos bons números, o Hospital ainda precisa de doações para poder finalizar o projeto
de construção da nova ala que promete qualificar o atendimento de doenças
infectocontagiosas na região sul

É fácil como um clique
Para aderir à campanha e

ajudar na construção da ala
especializada, é necessária a
autorização do débito mensal na
conta de luz, de valores acima de
R$ 1,00. Você pode contribuir
com a campanha preenchendo
um formulário disponível na
recepção do Hospital São Fran-
cisco de Paula ou pelo telefone
0800.727.5666. Para mais
informações ligue 8368.
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“A intenção é divulgar cada vez mais a campanha no intuito de
sensibilizar a população para que participe, pois muito ainda tem que ser
feito”, enfatiza o gerente de Suporte à Gestão e Logística, Valdir Schäfer.

Desde 2008, o Hospital Universitário
São Francisco de Paula (HUSFP) faz parte
do Programa Hospital Saudável, da
Companhia Estadual de Energia Elétrica
(CEEE), com o objetivo de arrecadar fun-
dos para a construção da primeira ala
especializada no tratamento de pacientes
com doenças infectocontagiosas da
região sul do Estado, orçada em R$ 200
mil. Desde então, a campanha conseguiu
angariar, junto à população pelotense,
quase R$ 15 mil em doações.

Durante consulta popular realizada
pelo Conselho Regional de Desenvol-
vimento Sul (Corede Sul) em 2008, a
população votou e o hospital foi
contemplado com parte do valor do pro-
jeto - R$ 90 mil, que somados as doações
da campanha, darão início as obras nos
próximos dias. “A entrega de metade dos
leitos deve acontecer nos próximos 90
dias”, afirma o diretor de Gestão do
HUSFP, o administrador Eloi Tramontin.
“Apesar da boa adesão da comunidade
a campanha, o Hospital ainda precisa da
participação da população e das empre-
sas para alcançar os recursos necessários
para finalizar o projeto”, reforça.

Conforme o médico infectologista,
Paulo Orlando Alves Monteiro, coorde-
nador do controle de infecção do HUSFP,
o projeto, inédito na região, ajudará a
melhorar o cenário da saúde na zona sul,
oferecendo 14 leitos com antecâmaras
de higienização. “Além do isolamento,
que vai garantir o não contágio dos de-
mais pacientes internados no Hospital, a
ala auxiliará na liberação de leitos, uma
vez que é necessário o bloqueio das de-
mais vagas do quarto onde se encontra
um paciente em tratamento de uma
doença contagiosa, sendo que estes não
podem ser ocupados até o final do trata-

mento”, explica ele.
Entenda o programa
O Programa possibilita a doação

mensal de qualquer valor acima de R$
1,00. Este valor é debitado na conta de
luz do participante e a CEEE repassa os
valores doados - que variam de R$ 1,00
a R$ 50,00 - ao Hospital. “A intenção é
divulgar cada vez mais a campanha no
intuito de sensibilizar a população para
que participe, pois muito ainda tem que
ser feito”, enfatiza o gerente de Suporte
à Gestão e Logística, Valdir Schäfer. “A
ala também impulsionará o mercado,
visto que, com o projeto, novos colabo-
radores deverão ser chamados para
integrar a equipe de trabalho do Hospi-
tal”, complementa Schäfer.



No dia 09 de abril, mais um fato trágico
veio confirmar a necessidade da colocação
de um redutor de velocidade em frente ao
Hospital Universitário São Francisco de Paula
(HUSFP). De acordo com testemunhas, por
volta das 9h30, uma médica do HUSFP, que
se dirigia a Casa da Gestante - em frente ao
Hospital, foi atingida por
uma motocicleta. O condu-
tor da moto, R.S.S. de 27
anos, ainda tentou desviar,
mas acabou atropelando a
vítima que, após ser enca-
minhada ao Pronto Socorro
de Pelotas (PSP), foi inter-
nada na Unidade de Trata-
mento Intensivo do HUSFP,
onde continua em estado
grave. O motorista sofreu
apenas leves escoriações,
ficou em observação no
PSP, recebendo alta no
mesmo dia.

Há quase dois anos, o
Hospital espera uma res-
posta da Secretaria Muni-
cipal de Transporte e Trân-
sito (SMTT), referente aos pedidos de
solução para os problemas de trânsito nas
ruas Marechal Deodoro, entre as ruas Padre
Felício e Doutor Amarante, e Santa Tecla,
em frente ao PSP.

Desde 2008, três ofícios já foram en-
viados à Secretaria solicitando a colocação
de redutores de velocidade nos locais, mas
até o momento, conforme o diretor técnico
do HUSFP, o médico Ernesto Sousa Nunes,
além da colocação de algumas placas, da
pintura de faixas de pedestres nos trechos

Em protesto a falta de segurança, os colaboradores do HUSFP e alunos da UCPel fizeram
uma manifestação pacifica e silenciosa em frente ao Hospital.

Falta de sinalização adequada em frente ao HUSFP
causa mais um acidente

e da colocação de sinal luminoso que nunca
funcionou, nenhuma providência mais
efetiva foi tomada para reduzir a velocidade
dos veículos que passam pelos locais.
“Desde 2008 solicitamos a sinalização e o
argumento do secretário Jaques Reydams
foi de que passam muitos ônibus pela Deo-

doro e as estatísticas não justificam a
colocação de um redutor de velocidade. In-
felizmente o secretário precisa de estatísticas
para tomar suas decisões. Ele esquece que,
com vidas, o bom senso pode ser mais im-
portante que a estatística para a preven-
ção”, afirma o diretor de gestão do HUSFP,
Eloi Tramontin.

Por mês, aproximadamente 10 mil pes-
soas passam pelas dependências do
Hospital.  O diretor técnico reforça que até
agora, as medidas adotadas não foram

eficazes e o problema do trânsito perma-
nece. “Queremos apenas uma solução ade-
quada para garantir a segurança de todos”,
afirma Nunes. “Não podemos mais aceitar
que acidentes como este aconteçam. Não
é para o HUSFP ou para o PSP que pedimos,
mas para as pessoas que circulam por estas

ruas, cujas vidas são pos-
tas em risco dia a dia”.

Manifestação em
prol da vida

Em protesto a falta de
segurança no local, os
colaboradores do HUSFP
e alunos da UCPel realiza-
ram no dia 12 de abril
uma manifestação pacífi-
ca e silenciosa em frente
ao Hospital, pedindo mais
se-gurança no trânsito e
a colocação de um
redutor de velocidade no
trecho. Durante a mani-
festação, os participan-
tes foram testemunha de
várias imprudências por
parte dos motoristas

pelotenses.
Além de muitos não respeitarem a faixa

de pedestres, um veículo foi estacionado
em cima da faixadesta dificultando o acesso
dos usuários. “Mais uma prova de que o
desrespeito e a impunidade continuam a
imperar nas ruas de nossa cidade”, disse
uma das colaboradoras. O Hospital voltou
a reiterar o pedido de colocação de um
redutor de velocidade em frente aos dois
trechos (HUSFP e PSP) e aguarda a
realização das obras pela SSTT.
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No dia 16 de abril a CIPA do HUSFP
realizou a entrega simbólica, na Clinica
Médica da Instituição, dos mapas de risco
elaborados para os setores que compõem
a infraestrutura do Hospital. A presidente
da comissão, Daizi de Quevedo Rodrigues,
entregou, junto ao diretor técnico do
Hospital - Dr. Ernesto Sousa Nunes, a placa
que representa o mapa de risco da clínica.

Para o diretor, o desenvolvimento dos
mapas de risco do HUSFP representam,
além de um ganho em qualidade de assis-
tência a população, a preocupação da Ins-
tituição em buscar soluções e qualificação
do ambiente de trabalho tanto para os
colaboradores, quanto para os pacientes
que recebem atendimento no Hospital. “O
mapeamento é muito importante, pois dis-

CIPA entrega mapas de risco
do HUSFP

Trajetória do
Colaborador

No dia 15 de maio, alunos do quarto
semestre do curso de Gestão Hospitalar
da Universidade Católica de Pelotas
(UCPel) realizam um brechó em solidarie-
dade ao Pronto Socorro de Pelotas. Confor-
me a aluna Lia Mara Correa de Oliveira, o
objetivo do evento é arrecadar fundos para
a compra de lençóis para o PSP. “Geral-
mente, os lençóis tem pouca vida útil e é
uma das grandes necessidades da institui-
ção”, disse Lia, que já participou da admi-
nistração do PSP.

Segundo ela, os alunos aguardam
doações da comunidade para que possam
montar o brechó. “Doações de roupas, cal-
çados, acessórios, livros, CDs, DVDs, deco-
ração, artesanato e antiguidades são bem
vindas. Toda a renda arrecada com a venda
destes produtos será revertida para o nosso

Alunos da UCPel realizam brechó
solidário em prol do PSP
Comunidade pelotense começa a se mobilizar para ajudar o
Pronto Socorro de Pelotas (PSP)

PS que precisa muito da ajuda de todos”,
revelou. As doações devem ser entregues
no próprio Pronto Socorro de Pelotas até
o dia 15 de maio. Informações pelo tele-
fone (53) 2128.8305.

Comunidade solidária
Recentemente, o Pronto Socorro de Pe-

lotas recebeu do Grupo de Apoio do Hos-
pital São Francisco de Paula, a doação de
11 jogos de lençóis para cama e dez de
berço, para a pediatria do PSP. Além disso,
a loja de tecidos Blumenau doou 30 metros
de tecido para a confecção de lençóis para
o Pronto Socorro de Pelotas. “Uma impor-
tante ajuda para a Instituição que precisa
muito do apoio e da ajuda de toda a comu-
nidade”, afirmou o gerente administrativo
do PS, Regis Pinto e Silva.

tingue, para colaboradores e usuários, os
riscos de cada setor”, explicou.

Os mapas representam graficamente
os riscos existentes em cada local de traba-
lho e foram montados com base no levan-
tamento realizado nos ambientes laborais
a partir de riscos percebidos pelos próprios
colabora-dores. Ao todo, 45 mapas foram
criados e, em cada um deles, os colabora-
dores vão encontrar informações sobre os
riscos que poderão correr em cada setor.
“A prevenção é essencial, pois ajuda a
garantir a segurança de colaboradores e
pacientes, o que influi na qualidade dos
serviços prestados pelo Hospital”, afirmou
a presidente da CIPA, Daizi.

Conforme os técnicos em segurança
do trabalho, Eduardo dos Santos Nunes e
Igor Batista da Silva Gambin, que fazem
parte da CIPA, os mapas – exigidos pelo
Ministério do Trabalho (NR5) - são es-
senciais, pois ajudam a informar, conscien-
tizar, alertar e reduzir os riscos de acidentes
e doenças ocupacionais. “Gostaríamos de
agradecer a participação de todos os
colaboradores. Eles foram um fator fun-
damental para a implementação deste
projeto”, afirmaram.
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Nesta edição do Chico Repórter
trazemos a história de uma colaboradora
muito especial. Sempre com um sorriso
no rosto e uma palavra de otimismo nos
lábios, Nara Elize Rosa da Silva, é um
exemplo de dedicação e colaboração.
Parte do quadro de colaboradores do
HUSFP desde abril de 1994, Nara come-
çou sua trajetória no setor de Contas-
Convênio do Hospital.

Desde então ela já trabalhou no am-
bulatório do Chico, no setor financeiro,
já foi recepcionista e hoje atua no setor
de Contas Hospitalares. “Durante este
tempo, retornei meus estudos. Acabei
meu ensino médio, cursei os cursos de
técnico em administração e em radiologia
médica e hoje, muito satisfeita, estou rea-
lizando o sonho de me formar no nível
superior”, conta ela que esta terminando
o curso de Tecnólogo em Gestão Hospi-
talar da Universidade Católica de Pelotas.

Para Nara, falar do HUSFP é falar da
sua vida profissional. “Eu comecei aqui.
Tudo o que aprendi foi aqui. Entre altos e
baixos, não desisti nunca, pois quero estar
aqui, continuar minha história na Insti-
tuição que eu amo”. Nara conta que sua
filha de treze anos nasceu no Hospital e
sempre diz: “O teu hospital mãe”. Nes-
te período, o que mais marcou Nara foi
um clipe de fim de
ano em que todos os
colaboradores foram
filmados. “Foi show.
Lembro disso até ho-
je”, finalizou.



Agência Transfusional
A Agência Transfusional do HUSFP

realiza todas as transfusões que ocorrem
no hospital e no Pronto Socorro de
Pelotas. O setor, que funciona 24 horas,
atende todos os requisitos de qualidade
necessários à segurança e rastrea-
bilidade do manuseio de hemocompo-
nentes, obedecendo  os padrões de se-
gurança e qualidade exigidos pela legis-
lação e normas.

Além disso, existe rigoroso controle
do recebimento de bolsas, armazena-
mento, seleção, teste e instalação dos he-
mocomponentes. O hospital participa do
Programa de Controle de Qualidade
Externo fornecido pela ANVISA e atende
as normas obrigatórias da Resolução RDC
nº 153. Mais informações ligue 8330.
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Na manhã de hoje (12) a fabricante de
insumos e equipamentos médicos
hospitalares Lifemed fez a entrega dos
equipamentos doados ao Pronto Socorro
de Pelotas (PSP) e ao Hospital Universitário
São Francisco de Paula (HUSFP) durante a
semana passada. Foram entregues dez
monitores multiparamétricos “Lifetouch”
e duas Bombas de Seringa “LF Inject”.

Conforme o coordenador da
engenharia clínica da Lifemed, Cleiton da
Gama Garcia, responsável pela equipe
técnica que irá instalar e treinar os
colaboradores das duas Instituições sobre
o uso dos novos equipamentos, a doação
destes é um marco na história da empresa.
“Hoje estamos selando o vínculo entre a
UCPel e a Lifemed e tenho certeza que
esta parceria vai durar por muito tempo”,
disse.

Para o diretor geral do PSP, o médico
Ernesto Sousa Nunes, a chegada do
material veio em boa hora. “Fazia falta.
Em relação aos monitores, por exemplo, o
Pronto Socorro tinha apenas dois e agora

Lifemed entrega equipamentos ao
HUSFP e ao PSP

vamos ficar com sete. Vai ser um pulo em
qualidade”, declarou. De acordo com o
diretor, o monitoramento eletrônico dos
pacientes trará mais segurança nos
atendimentos e diagnósticos. “Vamos ter
condições de avaliar o quadro clínico de
cada um de forma mais rápida e eficaz”,
explicou.

Na solenidade de doação, que marcou
o Dia Mundial da Saúde (07), o presidente
da Lifemed S.A., Franco Pallamolla,
explicou o engajamento da empresa em
prol do PSP e chamou a comunidade a
também abraçar a causa. “O Pronto
Socorro de Pelotas é um patrimônio de
todos. E ele está agonizando. Não é hora
de buscar culpados. É hora de buscar
soluções de curtíssimo prazo”, afirmou.

Tecnologia a favor da vida
A partir de agora, a comunidade de

Pelotas e Zona Sul será beneficiada com
equipamentos que fazem do município, o
único do Brasil a contar com este tipo de
tecnologia. O monitor multiparamétrico
“Lifetouch” doado é o primeiro monitor
de sinais vitais brasileiro que permite
visualizar sete parâmetros simultâneos. A
tela, de 10.4" polegadas, é colorida, de alta
resolução e com sistema operacional touch
screen. 

Já a bomba de seringa “LF Inject” foi
desenvolvida para realizar a infusão por via
parenteral (medicamentos) ou enteral
(dietas). A bomba é compatível com
diversos tipos de medicações e pode ser
utilizada em UTI´s, centros cirúrgicos e
enfermarias. Com uma programação
simples, permite um manuseio seguro e
correto, o que otimiza o tempo de preparo
do equipamento e reduz os gastos com
soluções.
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