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CAMPANHA “CHICO SEM DESPERDÍCIO” MOBILIZA O 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA

 De que forma podemos ajudar o 
nosso planeta? Não existe uma 
resposta exata para essa pergunta, 
porém, certamente, medidas indivi-
duais, dentro de casa e no trabalho 
podem ajudar. Além de contribuir com 
o meio ambiente, cada um pode fazer 
a sua parte para diminuir o consumo e 
gerar economia que vai beneficiar a 
todos no contexto global. Cada atitude 
individual tem um reflexo no todo.
 No que diz respeito à sustentabili-
dade, o consumo de água e energia 
ganha destaque. Para reduzir o gasto 
com luz, por exemplo, o mais impor-
tante é a mudança de hábito. Apagar 
as luzes quando sair da peça é simples 
e importante. Desligar o monitor do 
computador durante as pausas no 
trabalho e desligar o ar condicionado 
são de grande impacto na geração de 
economia. O uso racional da água 
também afeta essa realidade. 
 Estudos brasileiros recentes cons-

tataram que cada brasileiro gasta por 
ano uma quantidade de papel equiva-
lente a duas árvores, segundo dados 
do instituto Akatu. Imprimir somente 
o necessário, reutilizar e reciclar pa-
péis pode salvar uma árvore e meia 
por ano e ainda gerar a economia de 2 
mil litros de água e 120 litros de 
petróleo, que são gastos na fabricação 
do papel.
 Adotar uma caneca no trabalho é 
uma prática importante para econo-
mizar copos plásticos. 
 Para um planeta sustentável para 
todos nós e para as futuras gerações é 
essencial que acabe a era do desperdí-
cio.
 O Chico tem consciência do seu pa-
pel neste processo, por isso lançou a 
Campanha CHICO SEM DESPERDÍCIO. 
A Campanha dá dicas de como econo-
mizar na rotina de trabalho e realizar 
um melhor aproveitamento de todos 
os recursos. 
 Os cartazes estão distribuídos por 
toda a instituição com a intenção de 
que todos façam a sua parte e sintam-
se importantes neste processo de 
conscientização. Nas redes sociais e no 
site do HUSFP a campanha terá 
continuidade.
 A Assessoria de Comunicação do 
HUSFP, que criou a campanha, está à 
disposição para receber sugestões de 
colaboradores e da comunidade que 
queiram contribuir através do fone:

3228.83 68 ou do e-mail 
comunicacaohu@gmail.com

PROJETO CHICO COPOS 
INTEGRA A CAMPANHA 

CHICO SEM DESPERDÍCIO
 Idealizado pelas colaboradoras do 
Setor de Contas Hospitalares – SUS 
Cláudia Porto e Cristina Domingues, o 
Projeto Chico Copos integrou a 
listagem de projetos que concorreram 
ao título de Colaborador Amigo do 
Chico durante a última edição do 
Projeto Reconhecimento do HUSFP.
 Este projeto também fará parte da 
Campanha Chico Sem Desperdício 
com o objetivo de diminuir de forma 
expressiva o uso de copos descartáveis 
na instituição. Em uma pesquisa 
realizada anteriormente, foi constata-
do o interesse dos colaboradores em 
adquirir o copo do Chico.
 As idealizadoras explicam que 
inicialmente será realizada pelas duas 
uma pesquisa de adesão, para 
identificar quem fará a encomenda, 
sendo que o custo de cada copo deve-
rá ser de R$ 5,00. O prazo final para a 
encomenda e o pagamento será 
agendado para o dia 10/05/2016. As 
colaboradoras Cláudia e Cristina fica-
rão responsáveis pelas várias etapas 
deste processo. 

O HUSFP tem consciência da
importância de reduzir o desperdício de papel e 
da sua responsabilidade com o meio ambiente.
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CAPELANIA DO HUSFP DIVULGA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

 Na Campanha deste ano, o lema 
bíblico apóia-se em Amós 5,24 que diz: 
“Quero ver o direito brotar como fonte 
e correr a justiça qual riacho que não 
seca”.
 O objetivo principal da iniciativa é 
chamar a atenção para a questão do 
saneamento básico no Brasil e sua im-
portância para garantir desenvolvi-

mento, saúde integral e qualidade de 
vida para todos.
 O abastecimento de água potável, 
o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o 
manejo de resíduos sólidos, o controle 
de meios transmissores de doenças e a 
drenagem de águas pluviais são medi-
das necessárias para que todas as pes-
soas possam ter saúde e vida dignas. 

Por isso, há que se ter em mente que 
“justiça ambiental” é parte integrante 
da “justiça social”.
 As escolhas das atitudes para a pre-
servação da vida no planeta Terra de-
vem ser orientadas por critérios coe-
rentes com o propósito de mais justiça 
e paz. Tais escolhas devem contribuir 
para a superação das desigualdades e 
das agressões à criação. Por isso, hoje, 
as preocupações e consequentes 
ações no âmbito do saneamento pas-
sam a incorporar não só questões de 
ordem sanitária, mas também de 
justiça social e ambiental. É, portanto, 
necessária e urgente que as ações para 
a preservação ambiental busquem 
também construir a justiça, principal-
mente para os pequenos e pobres.
 Na Capela do HUSFP todas as 
terças-feiras ocorre a Celebração às 
10h30min e nas sextas-feiras ocorre a 
Missa às 10h. As atividades são aber-
tas à toda a comunidade.

Pequenas atitudes, grandes resultados! 

Juntos, somos fortes. Participe! 

CAMPANHA CHICO 
SEM DESPERDÍCIO
CAMPANHA CHICO 
SEM DESPERDÍCIO

No banheiro:
Usar apenas duas folhas para secar as mãos 
(duas folhas são suficientes), uso racional de 
papel higiênico e espuma-sabão, fechar bem 
as torneiras, uso correto da descarga. 
Não use o vaso sanitário como lixeira ou 
cinzeiro, porque, além de gastar mais água, 
os objetos despejados ainda 
podem causar entupimento. 

Pequenas atitudes, grandes resultados! 

Juntos, somos fortes. Participe! 

CAMPANHA CHICO 
SEM DESPERDÍCIO
CAMPANHA CHICO 
SEM DESPERDÍCIO

Na ro�na de trabalho: 
U�lizar com economia materiais de 
expediente tais como cola, durex, folhas, 
grampos, clipes. Não imprimir sem 
necessidade, u�lizar folhas de rascunho, 
priorizar o envio de e-mails e só imprimir se 
necessário. Pedidos ao setor de Compras 
restritos e somente de materiais 
extremamente necessários.

 A Gestão de Risco do HUSFP 
informa que, no parecer comparativo, 
foi alcançado 74% da meta no que se 
refere à  Checklist de Cirurgia Segura 
no mês de fevereiro, considerando 
que no mês de janeiro foi de 41% e 
durante o mês de março totalizou 
82%.

 A equipe, que se encontra sob 

nova supervisão, irá continuar fazen-

do sua parte com o objetivo de 

alcançar o índice de 100%.

CHECK LIST DE 
CIRURGIA SEGURA

PRIMEIRA EDIÇÃO DO BRECHÓ DA 
PEDIATRIA DO HUSFP FOI SUCESSO

 No dia 14 de março ocorreu mais 
uma edição do Brechó da Pediatria.
 Foram comercializadas diversas 
peças tais como, acessórios, roupas, 
sapatos, bijuterias, bolsas e outros 
com valores bastante atrativos.
 O evento foi mais um resultado 
positivo do esforço conjunto dos 
profissionais que atuam no setor de 
Pediatria e no setor de Serviço Social 
da instituição os quais juntam donati-
vos durante todo o ano para possibili-
tar a realização do brechó.

 Toda a renda do brechó será rever-
tida em melhorias para o Setor de 
Pediatria do HUSFP. 



3

NOVO APARELHO DE TOMOGRAFIA DO HUSFP OFERECE 
MAIOR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE EXAMES

 O Hospital Universitário São 
Francisco de Paula colocou em funci-
onamento o novo Tomógrafo - apa-
relho para a realização de tomogra-
fias computadorizadas. O modelo é 
o Somation Scope 32 Canais - Multi-
slice da Siemens.
 Segundo a Biomédica - Especialis-
ta em Aplicação Clínica da Siemens, 
Caroline Saga Aoyama (que aplicou o 
treinamento para a equipe do 
Centro de Imagens do HUSFP) o 
aparelho dispõe de inúmeros bene-
fícios que irão agregar uma maior 
qualidade e agilidade na prestação 
de exames. Ela destaca a alta resolu-
ção das imagens, a redução do tem-
po de realização do exame, possi-
bilitando otimização do trabalho 
auxiliar da equipe de assistência, a 
realização de um maior número de 
exames, ampliando o leque de exa-
mes que inclui a realização da angio-
tomografia (exame que analisa a 
área vascular do paciente).
 Além disso, o novo tomógrafo do 
HUSFP oferece uma maior precisão 
de detalhes nos exames realizados, 
através da utilização de uma tecno-
logia mais moderna e de softwares 
avançados.
 De acordo com o Supervisor 
Técnico do Centro de Imagens do 
HUSFP, Jorge Soares, a qualidade da 
imagem proporcionada pelo novo 
equipamento aumentou muito e a 
agilidade no pós-processamento dos 
exames foi amplamente otimizada.
 A Tomografia Computadorizada é 

um exame de imagens. Através de 
Raios X é possibilitada a captação de 
imagens em alta definição de estru-
turas do corpo, órgãos, ossos e ou-
tras partes específicas do corpo 
humano.
 Por meio de cada um dos regis-
tros realizados pelo tomógrafo, as 
imagens passam pelo processamen-
to de um computador, a fim de for-
mar uma cadeia de fotografias com 
inúmeros detalhes sobre aquilo que 
se busca estudar/analisar no corpo 
humano.
 De uma forma geral, o exame de 
tomografia computadorizada forne-
ce imagens em definição muito me-
lhor quando comparadas ao exame 
de Raio X, estando apto para detec-
tar quaisquer alterações que ve-
nham a prejudicar ossos, órgãos, te-
cidos e outras estruturas do corpo.
 O novo tomógrafo do HUSFP fun-

ciona 24h por dia. Para realizar o 
exame de tomografia computadori-
zada o paciente poderá contar com a 
garantia e a segurança proporcio-
nada por uma equipe altamente 
qualificada e especializada nesse 
procedimento, o Centro de Imagens 
do HUSFP. 
 Segundo o Supervisor do Centro 
de Imagens, Vagner Moraes, para 
realizar tomografias sem contraste 
não há necessidade de agendamen-
to prévio. As tomografias com con-
trastes deverão ser agendadas e se-
rão marcadas para o dia seguinte. Os 
exames poderão ser realizados atra-
vés de vários convênios e particular. 
 Para horários alternativos, a ta-
bela de valores é promocional. Para 
maiores informações sobre os exa-
mes realizados e os valores, o tele-
fone do Centro de Imagens do 
HUSFP é: (53) 2128.8310.

Pequenas atitudes, grandes resultados! 

Juntos, somos fortes. Participe! 

CAMPANHA CHICO 
SEM DESPERDÍCIO
CAMPANHA CHICO 
SEM DESPERDÍCIO

Na sala de trabalho: 
Reaproveitamento de envelopes, 
aproveitamento de folhas para rascunho, 
uso da caneca/uso de copo não 
descartável, apagar a luz, desligar o 
monitor, uso racional do ar-condicionado, 
monitorar as impressões, uso moderado 
do telefone.

Pequenas atitudes, grandes resultados! 

Juntos, somos fortes. Participe! 

CAMPANHA CHICO 
SEM DESPERDÍCIO
CAMPANHA CHICO 
SEM DESPERDÍCIO

No ambiente hospitalar: 
Desligar as luzes que ficam acesas sem 
necessidade, bem como, controlar o uso 
do ar-condicionado.
Ajudar verificando as causas de 
desperdício e sugerir formas de evitá-lo.
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PROJETO VALOR À VIDA É LANÇADO NO HUSFP
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 O Projeto Valor à Vida foi criado 
pela turma do 5º Semestre do Curso 
de Publicidade e Propaganda da 
Universidade Católica de Pelotas  e 
atualmente também conta com a 
parceria de alunos do Curso de 
Produção Fonográfica e Pedagogia da 
UCPel.
 A professora Cristina Russo Geral-
des da Porciúncula - Coordenadora do 
Curso de Publicidade e Propaganda da 
UCPEL explica que os alunos seguindo 
o objetivo de vir ao encontro da mis-
são da Universidade que é "servir as 
pessoas e a sociedade", criaram um 
projeto junto à C&M Assessoria de 
Comunicação e Marketing, empresa 
na área de comunicação de Pelotas 
com a intenção de auxiliar o Hospital 
Universitário São Francisco de Paula, 
com recursos, sejam eles financeiros, 
doação de equipamentos e ou mate-
riais hospitalares, tendo em vista que 
o Hospital sofre com os reflexos da cri-
se econômica do País.
 A professora complementa: “Acre-
ditamos que o Publicitário tem com-
petências para criar e promover uma 
conscientização da população para 
temáticas relevantes. Desta forma, o 
projeto tem o intuito de conscientizar 
as pessoas sobre a situação da saúde, 
e questioná-las sobre quanto valor é 
dado a vida, não só a sua própria, co-
mo também a do próximo”, comple-
menta.
 A proposta do projeto é trabalhar 

um conceito que vise o bem-estar das 
pessoas dentro do âmbito hospitalar, 
pensando não apenas no paciente 
internado e seus familiares, mas 
estendendo esse bem-estar a todos os 
profissionais da assistência e demais 
colaboradores.
 Cristina salienta que o Projeto  
"Valor à Vida" deseja estimular a po-
pulação a valorizar a vida valorizando 
também quem cuida dos outros.
 A campanha será trabalhada por 
meio de envelopes que serão distri-
buídos a toda cidade de Pelotas, e até 
mesmo em cidades da região, com o 
objetivo de arrecadar o maior número 
de recursos para amenizar alguns dos 
problemas internos que o Hospital 
enfrenta no seu dia-a-dia.
 O HUSFP já conta com o projeto 
"Amigo do Chico" através de pessoas 

jurídicas, o projeto "Valor à Vida" traz a 
proposta de contar com o apoio de 
pessoas físicas.
 A campanha será divulgada primei-
ramente pelos alunos responsáveis 
pelo projeto por meio de distribuição 
dos envelopes a seus amigos e 
familiares. Posteriormente a esta 
ação, a ideia é divulgar a campanha 
nas redes sociais do Hospital e na TV 
UCPel.  
  Recentemente, foi realizado o lan-
çamento do Projeto Valor à Vida no 
HUSFP com a presença da coordena-
ção do Projeto, Gerências, Direção do 
HUSFP e os alunos que fazem parte da 
iniciativa. Ocorreu momento musical 
na sala de recreação da Pediatria, 
visitas nos setores, inauguração da bi-
blioteca móvel e doação de roupas 
infantis.

 No mês de março,o Grupo de 
Organizadoras do Brechó Jurídico 
realizou a entrega de uma incubadora 
de transporte para a Pediatria do 
HUSFP. O equipamento tem um custo 
de R$ 21.000,00. Segundo a Dra. 
Regina Bosenbecker da Silveira, a 
incubadora é muito importante para 
realizar o transporte dos bebês em 
condições seguras e ideais no que diz 

respeito à temperatura, posição 
correta e estrutura de apoio. 
 As advogadas representantes da 
Comissão Organizadora do Brechó 
Jurídico: Ana Ilca Saalfeld (juíza), Elena 
Hengers,  Kelen Schmidt,  Kelen 
Calcagno, Jaqueline Campelo e 
Fabiana Zimmermann realizaram a 
entrega e enfatizaram a satisfação de 
estar doando a incubadora através dos 

recursos arrecadados por meio da 
realização de mais uma edição do 
Brechó Jurídico.

BRECHÓ JURÍDICO REALIZA A ENTREGA DE EQUIPAMENTO À PEDIATRIA DO HUSFP
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