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GRUPO DE APOIO 
é homenageado pelos15 anos de dedicação

   Para comemorar o  aniversário o grupo de senhoras prestam ao HUSFP/UCPel e no dia 24 de 
de 15 anos do Grupo de Apoio, HUSFP/UCPel é percebido muitas agosto do mesmo ano, realizaram 
no dia 16 de agosto, o mães, crianças e pacientes que por a primeira atividade beneficente. 
HUSFP/UCPel prestou uma aqui passaram. Foram muitas Meses depois foi organizado um 
homenagem ao grupo de doações realizadas na pediatria, grande evento chamado “Gala 
senhoras no “hall” da pediatria. maternidade e nos demais setores. Lírica”, que arrecadou fundos 

InícioO evento contou com a para a construção da calçada em 
  Em julho de 1986, senhoras apresentação musical do grupo frente ao hospital, na rua 
preocupadas com a difícil situação Re-médio, a entrega de um Marechal Deodoro . 
em que o hospital e o país se buquê de flores pela Direção e    Atualmente, o grupo conta com 
encontravam, resolveram se unir e colaboradores e a inauguração 17 integrantes e realiza nas 
t r a b a l h a r  e m  p r o l  d o  de uma placa, como forma de terças-feiras, reuniões para 
desenvolvimento da instituição, reconhecer o trabalho, a organizar eventos e providenciar 
visando à melhoria da assistência solidariedade e a dedicação do as solicitações feitas pelo serviço 
prestada. Com este propósito, grupo. social, nutrição e diversos setores 
fundaram o Grupo de Apoio do       A dedicação e o trabalho que do hospital.

Colaboradores do HUSFP/UCPel  prestam 
homenagem ao DIA DOS PAIS

             
         Na tarde do dia 12 de agosto, os colaboradores do HUSFP/UCPel prestaram uma  
homenagem ao Dias do Pais, com apresentação musical no corredor da pediatria. A ação 
parabenizou os pais presentes e alegrou as crianças internadas. .

“ Fica sempre um  
pouco de 
perfume

 nas mãos que 
oferecem rosas, 

nas mãos que
 sabem  ser

 generosas.”

“Senhor, se queres pode curar-me” (Mt 8,2)
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    Com o objetivo de promover a 
saúde, por meio da assistência integrada 
com o ensino e a pesquisa, o hospital 
investe constantemente na capacitação 
dos colaboradores e médicos, na 
aquisição de novos equipamentos e na 
melhora de sua infra-estrutura.
     Foi pensando nisso, que o Hospital 
Universitário São Francisco de Paula 
(HUSFP/UCPel) realizou a aquisição de 
um novo equipamento de anestesia. 
Este investimento faz parte de várias 
ações que o hospital vem realizando ao 
longo deste ano, com o objetivo de 

qualificar a assistência prestada à 
comunidade. O equipamento de alta 
tecnologia aumenta ainda mais a 
segurança do procedimento 
cirúrgico, sendo adquirido através 
da  emenda par lamentar  do 
Deputado Estadual Nelson Härter.
    Cabe ressaltar sua importância 
nas cirurgias de bebês de baixo peso 
(prematuros), recém-nascidos e 
crianças maiores, visto que o 
HUSFP/UCPel é reconhecido por 
ser referência materno-infantil. 
Juntamente com a maternidade, o 
atendimento no Pronto Socorro 
passará a ser mais qualificado e 
seguro com esta aquisição. Segundo 
o Médico Anestesista do Centro 
Cirúrgico do hospital, Dr. Ricardo 
Bainy, o novo equipamento de 
anestesia “é um grande diferencial 
para o atendimento do hospital, 
tendo a possibilidade de atender 
crianças, adultos, idosos, obesos e 
pacientes graves”.
  O aparelho permite que os 
anestesistas façam vários ajustes 
dependendo da condição clínica do 
paciente e possui muitas vantagens 
em relação aos outros, ele 
“possibilita maior confiabilidade, 
sendo que os riscos diminuem, 
ajudando na recuperação pós-
cirúrgica,”  acrescenta o anestesista.

Dica do Chico

   
   Nos dias 09 e 11 de agosto, o 
HUSFP/UCPel e PSP receberam 180  
cobertores. As doações foram realizadas 
pelo Comitê da Cidadania dos 
Funcionários do Banco do Brasil e pelo 
jovem Felipe Levien.

       Já o jovem Felipe Levien, realizou 
uma campanha solidária através das 
redes sociais e conseguiu coletar 20 
cobertores e várais roupas infantins. Este 
é o segundo ano que realiza esta ação 
social, que conta com a ajuda dos seus 
amigos do Orkut e do Facebook para 
coletar cobetores e agasalhos. Para

  
  O Comitê da Cidadania dos 
Funcionários do Banco do Brasil de 
Pelotas fez a doação de 160 cobertores 
ao HUSFP e PSP, realizada pelo 
Presidente do Comitê, Odilon Lorenzato 
Almeida, que fez a entrega ao Diretor 
Técnico do HUSFP/UCPel, Dr. Ernesto 
Nunes e ao Administrador do PSP,  Regis 
Pinto e Silva. 

 a 
Direção do hospital e do Pronto Socorro, 
toda iniciativa visando melhorar a estadia 
do paciente é bem-vinda. 

            Doação de 
         COBERTORES

29 de agosto

Dia Nacional de Combate ao Fumo

 HUSFP/UCPel e você, juntos por uma vida mais saudável!
  

Foto do aparelho instalado no centro cirúrgico.

HUSFP/UCPel adquire aparelho  
de anestesia  
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Não consigo registrar o meu ponto. 
O que devo fazer?

 Se você não está conseguindo bater o seu 
ponto, procure o RH do “Chico” que 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 14h às 18h, ou entre em contato 
através do telefone 2128. . 8369

Veja como o novo sistema funciona:

Desde o início do ano, o HUSFP utiliza um 
sistema de ponto com tecnologia 
biométrica, ou seja, que usa as digitais de 
cada colaborador para marcar os horários 
de entrada e saída destes.

O novo sistema, ainda em fase de 
adaptação, oferece ao usuário mais 
segurança no controle do seu ponto, já que 
a cada registro emite um comprovante que 
permanece com o colaborador.

Por enquanto, o Hospital tem utilizado os 
dois sistemas de marcação de ponto. O 
antigo, onde o colaborador usa o seu 
crachá para registrar seus horários, e o 
novo que utiliza a nova tecnologia.

No entanto, a ideia é que todos os 
colaboradores estejam devidamente 
registrados no novo sistema e passem a 
utilizar apenas a marcação digital.

Para marcar:

Registrar seu ponto no sistema digital é 
simples. Basta seguir os seguintes passos:

*Coloque um dos dedos que você 
registrou no RH, suavemente sobre o leitor 
digital do ponto (local com luz vermelha 
acessa);

*Quando a luz vermelha apagar, retire o 
dedo e aguarde a impressão do seu 
comprovante;

*Repita a operação até obter sucesso. 
Caso contrário, entre em contato com o 
RH do HUSFP.

 
ATENÇÃO: guarde o seu comprovante 
do ponto.

O RH Responde!O RH Responde!
Envie dúvidas e sugestões para comunicaohu@gmail.com

     A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do Hospital Universitário 
São Francisco de Paula apresentou no dia 29 
julho, os seus novos representantes para a 
gestão 2011/2012. 

de Souza Correia, Eduardo dos Santos Nunes, 
Jansen da Silva Castro, Alberto Luiz de Brum, 
Mauricio Romel Lopes Karini, Airton Homero 
Fouchy, Luciane Higa, Mauro Luis Karnopp 
Bierhals, Angela de Pinho Tavares, Renata 

    Atua na comissão como presidente, Paulo Machado Gorgot, Eloisa da Rosa Bispo, Bruna 
Ricardo da Silva Medeiros e como vice, Garcia Timm, Bianca  D Carla Macedo da 
Brenno Eduardo Gomes Victór ia ,  Costa, Joares Moura de Souza.
juntamente com os colaboradores: Fabiano 

Rápidas do Chico!
Pesquisa de Satisfação:

    A pesquisa de satisfação com os 
pacientes do HUSFP/UCPel no mês de 
agosto teve como colaborador mais 
lembrado e elogiado pelos pacientes, a 
técnica em enfermagem Priscila 
Macedo Gosn do setor da maternidade 
e convênios. Priscila trabalha no 
HUSFP/UCPel desde maio de 2011.

Novos representantes da CIPA 2011/2012 
HUSFP/UCPel

                              
      “Agradecemos a missiva e 
r e a f i r m a m o s  o  n o s s o  
compromisso com as pessoas e 
com a comunidade em prestar 
uma assistência baseada na 
excelência da qualidade.”

Dr. Sílvio Luís Souza dos Reis
Diretor de Assistência HUSFP

Agradecimentos  
          e elogios...

Parabéns!
Hoje, nasceu minha neta, meu neto já 
h a v i a  n a s c i d o  n e s t e  h o s p i t a l .  
Cumprimento-os pelo atendimento, 
higiene e atenção de todos. Obrigado por 
tudo!

Marlene

   “Minha esposa Rosemari Aguzzoli de 
Oliveira, deu baixa neste hospital dia 
16/08, para fazer uma cirurgia de 
visícula, deu alta hoje. Ainda estamos 
n o  q u a r t o  5 1 1 ,  a g u a r d a n d o  
transporte, mas queremos informar 
que desde a recepção no setor de 
baixa, até o atendimento final, mesmo 
sendo pelo SUS, consideramos um 
atendimento VIP, excelente! Por parte 
de todos os funcionários, muito 
obrigado. Que Deus ilumine para que 
continue assim. precisamos dessa 
forma humana de tratar gente, pena 
que não seja assim em todos os órgãos 
públicos. Parabéns pela organização e 
mais uma vez obrigado.”

José Oliveira 

 “Cumprimentos a técnica Priscila e 
a todos que realmente demonstram 
o espírito de união e amor ao 
próximo, importantíssimo para a 
excelência na assistência.”

Dr. Sílvio Luís Souza dos Reis
Diretor de Assistência HUSFP

Foto: Assessoria de Com e Mkt

03



RepórterChico
Confira mais notícias no site: www.husfp.ucpel.tche.br | Siga-nos no twitter: www.twitter.com/husfp 

    16° Curso de Gestantes

          O curso teve por objetivo  informar, orientar e ensinar as 
futuras mães sobre os cuidados com a gravidez e o recém-
nascido. O Curso de Gestantes é um grande meio de informação 
e orientação. Além, de ser uma excelente forma para 
potencializar os afetos que perpassam o período da gestação, 
amamentação e desenvolvimento do bebê. Durante o curso, as 
gestantes têm a possibilidade de expor suas angústias e 
sentimentos para terem uma gestação mais tranquila e 
harmoniosa. Nesta edição, participaram também pais, avós e 
amigas das futuras mamães.
       Os encontros aconteceram nos dias 06, 13, 20 e 27 de 
agosto. Desenvolveram-se dinâmicas de grupo com orientações 
sobre os cuidados maternos e posturais da gestante, palestras 
sobre os direitos e deveres da maternidade, orientações sobre o 
momento do parto. Também, puderam tirar dúvidas com os 
médicos  sobre o parto,  desenvolvimento do bebê  e  o teste do 
olhinho. Os participantes visitaram a maternidade e receberam, 
orientações sobre aleitamento materno, cuidados com a 
alimentação e medicação, Shantala e aspectos emocionais da 
gestação.

                   
     

01 a 05 de agosto

Durante a Semana Mundial da Amamentação, o HUSFP/UCPel 
realizou diversas atividades sociais, educativas e preventivas. Parabéns 
aos idealizadores e a todos os colaboradores que participaram das 
programações. Somos referência em Maternidade na Região Sul do 
Estado, devido ao trabalho e a dedicação dos profissionais do 
HUSFP/UCPel.

  2° Encontro de Mães   

   Várias mães, gestantes e profissonais da saúde se 
reuniram no dia 03 de agosto na Casa da Gestante para 
participar do 2° Encontro de Mães, onde puderam trocar 
informações e experiências sobre a amamentação. A 
nutricionista materno-infantil Rejane Radunz, incentivou e 
orientou sobre o aleitamento materno. Durante o 
encontro, as mães puderam realizar corte de cabelo, 
maquiagem e unhas, com as profissionais do Salão Edu 
Macedo. Também, receberam camisetas da Semana de 
Amamentação e enxovais para os b e b ê s .    

 1° Encontro sobre Amamentação 
para Atenção Básica 

      

      No dia (04) o hospital esteve apoiando o 1° Encontro sobre 
Amamentação para Atenção Básica, sob realização da Secretaria 
Municipal de Saúde de Pelotas.  As palestras foram ministradas 
pelas colaboradoras do HUSFP/UCPel, a nutricionista materno- 
infantil Rejane Radunz, a enfermeira Carolina Venske e a Gerente 
de Serviços  Assistenciais Mara Thurow.
   As palestrantes salientaram a importância de instruir os 
profissionais da saúde, bem como ensiná-los a incentivar e 
orientar as mães no momento da gestação e da amamentação. 
Segundo elas, é importante que estes profissionais estejam 
apoiando mãe e filho na prática do aleitamento materno, 
proporcionando uma relação saudável à ambos. A nutricionista 
Rejane Radunz, evidenciou a promoção da amamentação 
durante a gestação, explicando suas vantagens e benefícios para o 
crescimento saudável do bebê. Segundo ela, o HUSFP,  por ser 
um Hospital Amigo da Criança, capacita regularmente seus 
colaboradores a repassar esta prática às gestantes. 

  

              CONCURSO DE FRASES

1° lugar
Amamentar é...
“simplificar a grandeza de quem pode 
dar com a fragilidade de quem recebe.” 
Kizzy Cowara – Setor Maternidade

2° lugar
Amamentar é..

“ a consolidação da mais perfeita 
prova de amor”

Terezinha Marques Madeira – UTI Pediátrica

    
           Amamentação

Semana Mundial da        
Foto: Daiana Chagas Corvelo
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