
Regulamento

	 Para	 participar,	 basta	 retratar	 imagens	 do	
tema,	 enviar	 email	 com	 até	 três	 fotografias	 (que	
devem	ter	no	mínimo	400KB	e	no	máximo	2MB)	
para	comunicacaohu@gmail.com	contendo	os	da-
dos:	nome	completo,	setor	em	que	atua	no	HUS-
FP,	telefone	para	contato,	local	onde	fez	a	imagem	
e	título	da	obra.	Todos	os	participantes	deverão	ter	
assinada	a	autorização	de	uso	de	imagem	que	está	
disponível	no	site	http://www.husfp.ucpel.tche.br/	
e	nos	setores	do	Núcleo	de	Pediatria	e	Comunica-
ção	e	Marketing.	Esta	autorização	deverá	ser	en-
tregue	junto	com	as	imagens.

Premiação 

	 O	 primeiro	 lugar	 será	 premiado	 com	 uma	
máquina	 fotográfica	 da	 Sony,	 o	 segundo	 com	 um	
aparelho	de	DVD,	o	terceiro	 lugar	ganhará	o	 livro	
“A	noite	que	não	acabou”,	de	Nauro	Júnior	e	Edu-
ardo	Cecconi	e	o	4º	 lugar	uma	cesta	de	produtos	
Tordilho	Alimentos.		As	10	melhores	imagens	parti-
ciparão	de	exposição	que	abrirá	a	Semana	Mundial	
de	Amamentação	que	ocorrerá	em	agosto	no	HUS-
FP.		Mais	informações	podem	ser	obtidas	através	do	
telefone	 2128.8368	 e	 diretamente	 no	 Núcleo	 de	
Pediatria	e	na	Maternidade	com	a	nutricionista	Reja-
ne	Radunz.	
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HUSFP/UCPel  lança concurso fotográfico interno 
sobre amamentação

	 O	ato	de	amamentar	é	um	dos	gestos	mais	boni-
tos	que	uma	mãe	pode	oferecer	ao	seu	bebê.	O	Hospi-
tal	Universitário	São	Francisco	de	Paula	–	HUSFP/UCPel,	
reconhecido	como	Amigo	da	Criança	desde	 	2004,	para	
reafirmar	 seu	 compromisso	 com	 o	 aleitamento	 mater-
no,	lança	concurso	interno	de	fotografias	para	amadores,	
onde	todos	os	colaboradores,	médicos,	professores	e	aca-
dêmicos	da	instituição	podem	participar.	Serão	seleciona-
das	10	imagens	para	integrar	exposição	sobre	o	tema	e	as	

quatro	 primeiras	 ganharão	
prêmios.	
			 A	 ideia	 do	 concur-
so	 já	 existia	 há	um	 tempo,	
conforme	 relata	 a	 Coor-
denadora	 do	 Núcleo	 de	
Pediatria	 Profa.	 Dra.	 Luiza	
Helena	Novaes.	“Com	esta	
iniciativa	 queremos	 reafir-
mar	 os	 esforços	 de	 toda	
comunidade	 do	 hospital,	
colaboradores,	 acadêmi-
cos,	 residentes	 e	 profes-

sores	em	geral,	à	causa	do	
aleitamento	 materno	 e	 re-
forçar	o	compromisso	com	
a	iniciativa	Amigo	da	Crian-
ça	da	UNICEF”,	justifica.	O	
concurso,	que	ocorrerá	de	
20	 de	 abril	 a	 10	 de	 junho,	
visa	 revelar	 detalhes	 do	
trabalho	 desenvolvido	 pela	
instituição.	
	 E	 para	 que	 todos	
possam	 participar,	 duas	
máquinas	 fotográficas,	uma	

no	 Núcleo	 de	 Pediatria	
com	 a	 Dra.	 Luiza	 e	 outra	
na	Maternidade	com	a	Nu-
tricionista	 Rejane	 Radunz,	
estarão	 disponíveis	 aos	 in-
teressados.	As	imagens	que	
forem	 inscritas	 devem	 ser	
captadas	dentro	do	contex-
to	 do	 hospital	 e	 durante	 o	
período	 de	 realização	 do	
concurso.	“Com	isso	espe-
ramos	afinar	o	nosso	olhar	
e	estimular	a	observação	do	

que	 ocorre	 em	 nosso	 am-
biente	de	trabalho”,	explica	
a	Dra.Luiza.			
	 As	 imagens	 que	
forem	 retratadas	 não	 pre-
cisam	 mostrar	 apenas	 a	
amamentação	 em	 si,	 mas	
é	necessário	que	o	fato	re-
meta	ao	ato	de	amamentar.	
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Rifa da pediatria garante páscoa recheada

As	vendas	da	rifa	em	prol	de	novas	ca-
deiras	para	a	pediatria	foi	um	sucesso.	
O	sorteio	de	duas	cestas	recheadas	de	
chocolate	ocorreu	no	dia	20	de	abril,	e	
contou	com	a	presença	de	colaborado-
res	e	crianças	que	ajudaram	a	anunciar	
os	 ganhadores	 Ademir	 Motta	 (pai	 de	
uma	colaboradora)	e	Jaqueline	Teixeira	
(Drª	da	Gastroenterologia).	

Ponto do colaborador será através de 
biometria digital
	 A	 partir	 do	 dia	 23	 de	 maio,	
os	colaboradores	do	HUSFP	deverão	
registrar	o	ponto	através	da	sua	digi-
tal.	A	mudança	do	ponto	cartão	para	
o	biométrico	visa	atender	a	uma	por-
taria	do	Ministério	do	Trabalho	e	dar	
mais	 segurança	 tanto	 ao	 trabalhador	
como	ao	empregador.			
	 Desde	 janeiro	 de	 2011,	 os	
quatro	 relógios	 já	 estão	 aptos	 para	
registrar	 entrada	 e	 saída	 do	 colabo-
rador	na	nova	modalidade.	Conforme	
a	Supervisora	Administrativa,	Michele	
Pedra,	os	cadastros	das	digitais	inicia-
ram	no	 final	de	2010	e	grande	parte	
dos	profissionais	do	hospital	 já	estão	
cadastrados.	 “Orientamos	 aos	 cola-
boradores	que	ainda	não	cadastraram	
sua	digital	a	procurar	o	RH	para	evitar	
problemas	futuros”,	diz.	
	 Apenas	 o	 ponto	 localizado	
próximo	 a	 porta	 interna	 do	 Pronto	
Socorro	 de	 Pelotas	 –	 PSP	 aceitará	 o	
uso	 do	 cartão.	 “Quem	 usar	 a	 digital	
para	 bater	 o	 ponto	 não	 poderá	 usar	
também	 o	 cartão”,	 explica	 Michele,	

salientando	 que	 o	 uso	 do	 cartão	
para	 identificação	 do	 colaborador	
continua	obrigatório	dentro	das	de-
pendências	da	instituição.
	 O	 colaborador	 deve	 verifi-
car	se	o	ponto	está	sendo	registrado	
devidamente,	 consultando	 sempre	
a	 página	 do	 RH	 Online	 e	 guardan-
do	todos	os	comprovantes	que	são	
gerados	no	momento	da	entrada	e	
saída.	Os	 colaboradores	que	 já	 es-
tão	cadastrados	e	que	enfrentarem	
problemas	no	uso	da	digital	também	
devem	 procurar	 o	 RH.	 Mais	 infor-
mações	podem	ser	obtidas	através	
do	ramal	8369.

Colaborador	do	mês
12 anos de dedicação 
aos pacientes

	 O	 Técnico	 de	 Enfermagem	
Vilmar	Correa	é	exemplo	de	dedica-
ção.	Há	12	anos	no	HUSFP,	já	passou	
por	 diversos	 setores	 como	 Pronto	
Atendimento	Pediátrico	-	PA,	Pronto	
Socorro	de	Pelotas,	Pediatria,	Pronto	
Atendimento,	 Clínica	 Médica	 e	 atu-
almente	trabalha	na	Clínica	Cirúrgica	
no	turno	da	noite.	
	 Correa	conta	que	foi	no	HUS-
FP	onde	obteve	seu	primeiro	empre-
go	como	técnico	em	enfermagem,	no	
setor	do	PA,	experiência	que	marcou	
tanto	 que	 até	 hoje	 ele	 prefere	 tra-
balhar	 com	 as	 crianças.	 “As	 crianças	
quando	medicadas	dão	retorno	muito	
mais	 rápido	 e	 logo	 estão	 sorrindo	 e	
agradecendo”,	diz.	
	 Na	sua	profissão,	o	que	mais	
gosta	é	o	contato	com	os	pacientes.	
A	cada	atendimento,	Correa	diz	que	
é	 impossível	não	se	envolver	em	de-
terminados	 problemas.	 “Prefiro	 tra-
balhar	com	crianças	porque	elas	não	
ficam	abandonadas	como	ocorre	com	
muito	adulto	internado	por	aqui”.
	 Na	 área	 de	 enfermagem	 já	
trabalhou	em	quatro	lugares,	e	já	teve	
proposta	 para	 deixar	 o	 HUSFP	 para	
trabalhar	 em	 outra	 instituição.	 “Op-
tei	 por	 ficar	 aqui	 porque	 foi	 o	 local	
que	me	abriu	as	portas	pela	primeira	
vez”.	



Elogio

A	 paciente	 Mariane	 Ávila	 Duarte	 e	 sua	
mãe,	Mara	Duarte,	agradecem	as	equipes	
do	setor	de	maternidade,	especialmente	
médicos,	enfermeiros	e	setor	de	interna-
ção.	

Muito	obrigada	a	todos,	
Mara	Duarte	-	Quarto	303	e	306.

Parabéns	a	 todas	as	equipes	que	partici-
param	do	atendimento	ao	paciente,	fatos	
como	este	qualificam	o	trabalho	em	equi-
pe.

Dr.	Sílvio	Reis
Diretor	de	Assistência	HUSFP

xxxxx

Agradecimento 

Agradecemos	aos	médicos	Drª.	Vera	Magally	e	ao	Dr.	Othello	Fabião	pelo	carinho	e	dedicação	prestados	durante	a	internação	
e	cirurgia.	Também	aos	enfermeiros,	funcionários,	copeiras	e	a	higienização	de	toda	a	atenção	dispensada	conosco.

Citamos	em	especial	a	‘copeira	Lucimara	Fernandes	Azambuja’,	que	usando	os	ensinamentos	técnicos,	mas	principalmente	os	
que	a	“vida	lhe	ensinou”	soube	transmitir	alegria,	carinho	e	atenção	nessa	hora	que	tanto	o	paciente	como	os	acompanhantes	
precisam.	

Também	agradecemos	aos	enfermeiros:	Douglas,	Paula	Lopes,	Josi,	Michelly;	ao	porteiro	Dilnei	P.	da	Silva	por	sua	simpatia	e	
respeito;	a	querida	Lia	Amaro	(escriturária)	do	posto	de	enfermagem	e	finalizando	nossos	agradecimentos	ao	Luciano	Pereira	
da	Ambulância	pelo	carinho	e	respeito.		

Parabéns	e	nossos	agradecimentos	a	este	grande	hospital	que	nos	acolheu	muito	bem.	O	Hospital	está	de	parabéns	pelas	
ótimas	instalações.	

Otílio	Jesus	de	Melo	e	família	(esposa	e	filha)	-	Quarto	553	Ala:	Nossa	Senhora	da	Conceição
Internação	de	30/03	a	09/04/2011

Agradecemos	e	cumprimentamos	a	todos	os	profissionais	mencionados,	que	demonstraram	dedicação,	responsabilidade	e	
compromisso	com	o	paciente,	acima	de	tudo,	primando	pela	qualidade	da	assistência,	foco	principal	de	nossa	missão.		

Dr.	Sílvio	Reis
Diretor	de	Assistência	HUSFP

A	Santa	Casa	de	Caridade	de	Jaguarão	agradece	a	acolhida	das	nossas	colabo-
radoras	Cristiane	Nunes	e	Elisa	Severino	que	estiveram	em	visita	ao	HUSFP,	
objetivando	a	busca	de	informações	e	troca	de	experiências	para	a	implantação	
do	projeto	hotelaria.	

Agradecemos	em	especial,	a	gerente	de	operações	do	HUSFP,	Luciana	Nunes	
Soares	e	sua	equipe	que	acompanharam	nossas	colaboradoras	em	diversos	se-
tores	do	hospital	e	não	mediram	esforços	para	transmitir	seus	conhecimentos.

Milton	Fermann
Administrador	

RÁPIDAS DO CHICO!

A	Luciana	e	equipe	com	o	nosso	reconhecimento.

Eloi	Tramontin
Diretor	de	Gestão	HUSFP



Centro de Imagens reafirma em cada ação o compromisso com o 
paciente

	 Mais	de	50	profissionais	de	cinco	setores	trabalhando	em	con-
junto	e	de	forma	harmoniosa	certamente	não	é	uma	tarefa	muito	fácil.	E	
para	que	tudo	ocorra	da	melhor	forma	possível	no	Centro	de	Imagens,	
quatro	coordenadorias	(administrativa,	enfermagem,	técnica	de	radio-
logia	 e	 médica)	 trabalham	 de	 forma	 integrada	 para	 entregar	 todas	 as	
solicitações	no	prazo,	solucionar	problemas	e	ainda	oferecer	cuidadoso	
atendimento	ao	paciente.

	 O	Centro	de	Imagens	re-
aliza	diversos	exames	dentro	das	
áreas	 de	 endoscopia,	 ultra-som,	
raio-x,	 tomografia	 e	 eletrocar-
diograma,	contando	com	equipes	
distribuídas	entre	as	áreas	de	ra-
diologia,	administrativa,	médica	e	
enfermagem.	 “Trabalhamos	 com	
diferentes	 áreas	 que	 precisam	
funcionar	 de	 forma	 interligada	
para	que	tudo	ocorra	da	melhor	
forma	 possível”,	 explica	 a	 coor-
denadora	administrativa	do	Cen-
tro	de	Imagens,	Roberta	Gorgot.		
	 Já	 a	 coordenadora	 da	
equipe	de	enfermagem,	Carolina	
Venzke,	acredita	que	um	dos	di-
ferenciais	do	setor	é	oferecer	aos	
pacientes	 atendimento	 persona-
lizado.	“Entregamos	os	preparos	
dos	exames	nos	pisos,	 tentamos	
explicar	como	ocorrerá	o	exame	
visando	 tranquilizar	 o	 paciente”,	

destaca.	
			 Para	 a	 auxiliar	 de	 enfer-
magem,	Gladis	Pereira,	que	há	28	
anos	trabalha	no	hospital	e	há	13	
na	endoscopia,	a	principal	qualida-
de	do	setor	é	trabalhar	de	 forma	
integrada.	“Aqui	o	pessoal	se	ajuda	
e	todos	sabem	um	pouco	de	tudo.	
Já	trabalhei	em	outros	locais	e	não	
gostei	tanto	porque	o	trabalho	era	
mais	individualizado”	conta.	
	 Já	para	Augus-
ta	 Medina,	 técnica	 em	
radiologia	 e	 que	 en-
trou	 a	 menos	 de	 seis	
meses	na	instituição,	o	
ambiente	 de	 trabalho	
é	 ótimo	 e	 os	 colegas	
não	 pouparam	 esfor-
ços	 para	 ajudá-la	 nos	
primeiros	 meses	 de	
trabalho.	

Novidades no setor

	 Conforme	 o	 Diretor	 Técnico	 do	
HUSFP,	 Dr.	 Ernesto	 Nunes,	 o	 hospital	 está	
à	 espera	 de	 uma	 verba	 que	 irá	 qualificar	 e	
muito	o	uso	das	 imagens,	através	da	digita-
lização	que	promete	dar	agilidade	ao	serviço	
e	oferecer	os	resultados	em	torno	de	3	a	5	
minutos.
	 Ainda	segundo	o	diretor,	com	os	re-
sultados	dos	exames	digitalizados	o	hospital	

terá	uma	economia	muito	grande	de	filmes,	além	de	diminuir	significativamen-
te	o	uso	de	químicos	necessários	para	a	revelação	e	que	podem	agredir	o	meio	
ambiente.			


