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 No dia 13 de janeiro, o Hospital 
Universitário São Francisco de Paula 
recebeu a visita dos representantes da 
Rede de Farmácias Panvel. O motivo 
da visita foi a entrega do valor arre-
cadado através da Campanha “Troco 
Amigo Panvel”. Nas farmácias Panvel, 
o troco das compras dos clientes pode 
ajudar uma instituição. Para isso, o 
cliente é convidado a doar qualquer 
quantia de seu troco em dinheiro para 
os hospitais participantes e recebe um 
cupom comprovando a sua doação. 
No final do ano, o dinheiro arrecadado 
é repassado à instituição escolhida e 
investido em reformas, novos equipa-
mentos e melhorias no atendimento 
dos hospitais das regiões onde a 
Panvel atua. Cada unidade Panvel 
arrecada doações para um hospital de 
sua cidade. A ação, que teve início no 
Natal de 2008, já angariou quase um 
milhão de reais para hospitais do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Para-
ná. Em Pelotas, a instituição contem-
plada é o Hospital Universitário São 
Francisco de Paula.
 O Gerente Geral de Varejo da 
Panvel, Sr. Delmar Raguzzoni e o 
Supervisor Comercial, Sr. Gianni Gill 
representaram a Panvel no momento 
da entrega do valor arrecadado. O 
Diretor de Assistência do HUSFP, Dr. 
Edevar Rodrigues Machado Jr. rece-
beu a doação que, neste ano, totalizou 
cento e dois mil, trezentos e quatro re-
ais e um centavo e destacou a impor-

tância e a transparência desta campa-
nha que beneficia a comunidade. Em 
Pelotas existem treze lojas da rede 
Panvel e os representantes de cada loja 
também prestigiaram a entrega. O 
Gerente Geral de Varejo da Panvel, 
Delmar Raguzzoni enfatizou a impor-
tância da ação social e o comprome-
timento da equipe de colaboradores 

da empresa que se empenham todo o 
ano para otimizarem os resultados. O 
trabalho da equipe foi muito positivo 
e o valor de 2014 superou o valor arre-
cadado em 2013. O recurso será apli-
cado integralmente em melhorias no 
Hospital que serão realizadas ao longo 
deste ano.

HUSFP RECEBE DOAÇÃO DE CAMPANHA DESENVOLVIDA 
PELA REDE PANVEL DE FARMÁCIAS

Doe o seu troco para a saúde de Pelotas.

Você ajuda o HUSFP sem pesar no bolso.



 Durante os meses de janeiro e 
fevereiro muitas pessoas viajam em 
férias e os estoques de sangue costu-
mam ficar muito baixos. 
 Pensando nisso, o HUSFP está 
desenvolvendo a Campanha “Cor-
rente do Bem - Desafio Doe Sangue” 
para estimular as pessoas a doarem 
sangue no Hemocentro Regional de 
Pelotas.
 A campanha teve início no dia 
20/01 quando a Farmacêutica e 
Bioquímica da Agência Transfusional 
do HU, Thais Nienczesk e as Asses-
soras de Comunicação Daniela Cam-
pos e Mirela Nobre compareceram ao 
Hemocentro para realizarem as pri-
meiras doações da campanha que 
prossegue através de inserções na Fan 
Page do HU no Facebook e divulgação 
em veículos de comunicação.
 “A ideia é estimular os colegas do 
Hospital e toda a comunidade a reali-
zar a doação, é simples, rápido e pode 
salvar muitas vidas”, destaca a asses-
sora de comunicação Daniela Campos. 
É importante salientar que os colabo-
radores interessados em realizar a sua 
doação, deverão primeiramente con-

versar com a sua chefia para acertar o 
melhor dia e horário de acordo com a 
rotina de trabalho.
 De acordo com a Farmacêutica 
Bioquímica responsável pela Agência 
Transfus iona l  do  HUSFP,  Tha is 
Nienczeski, são realizadas em média 
450 transfusões por mês, a estatística é 
por número de bolsa, não por número 
de pacientes. Todas as bolsas são 
fornecidas pelo Hemocentro. O HU 
envia cerca de 120 a 150 doadores 
mensalmente, pois cada vez que é 
instalada uma transfusão, o processo é 
explicado aos familiares  sendo solici-
tada a reposição das bolsas. “Este 
número poderia dobrar, para, pelo 
menos, ficarmos mais próximos do 
número de bolsas enviadas ao HUSFP 
mensalmente, que é em torno de 450 
bolsas”, explica a coordenadora.
 Thais acrescenta que, segundo 
dados do Hemocentro, os estoques de 
sangue costumam cair de 20% a 25% 
durante o período de férias, por isso, é 
muito importante que sejam realiza-
das doações, pois em casos de emer-
gência e acidentes em que vários paci-
entes necessitem de transfusão, a situ-

ação poderá ficar muito séria e deli-
cada.
 Muitos colegas aceitaram o desa-
fio e estão participando da Campanha, 
a previsão é que um maior número de 
colaboradores faça o mesmo. A Cam-
panha está sendo bem divulgada na 
imprensa e através das redes sociais.
 As doações deverão ser realizadas 
no Hemocentro Regional de Pelotas 
que funciona de segunda à sexta-feira 
das 8h às 18h sem fechar ao meio-dia. 
O endereço é Avenida Bento Gonçal-
ves, 4569. Informações sobre a “Cam-
panha Corrente do Bem” poderão ser 
obtidas diretamente na Assessoria de 
Comunicação do HUSFP através do 
fone: 2128.8368.
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CAMPANHA “CORRENTE DO BEM - DESAFIO 
DOE SANGUE” MOBILIZA HUSFP

GRUPO DE APOIO DO HUSFP REALIZA 
PRIMEIRA ATIVIDADE DO ANO

 O Grupo de Apoio do HUSFP 
formado por senhoras que desenvol-
vem trabalho voluntário para benefi-
ciar a instituição já iniciou as ativi-
dades de 2015. 
 As representantes do Grupo visi-
taram a Casa da Gestante, a Pediatria 
e a Maternidade do Hospital para 
presentear as mães e futuras mães 
com roupinhas para os bebês. Durante 

todo ano o Grupo desenvolve campa-
nhas para angariar recursos no sentido 
de implementar melhorias na institui-
ção. 
 No ano passado, arrecadaram um 
número muito significativo de fraldas 
para atender os pacientes da Pediatria, 
além de roupas, enxovais para bebês e 
outros materiais necessários para 
suprir as necessidades dos pacientes. 

 Durante a atividade de ontem, as 
mães elogiaram o trabalho desenvol-
vido pelo grupo e agradeceram os 
presentes que receberam. Para este 
ano o Grupo, que desenvolve ações 
contínuas, está planejando um grande 
número de atividades, campanhas e 
eventos.

Fernanda Duarte - Contas Médicas

Fotos com o grupo de apoio 
durante a entrega de enxovais



 No dia 26 de fevereiro, a partir das 
18h, o HUSFP irá promover o I Semi-
nário Interdisciplinar de Cuidados 
Paliativos. O público alvo do evento 
são os colaboradores da assistência, 
mas o evento é aberto aos acadêmicos 
da área da saúde. O objetivo de 
abordar o tema sobre cuidados palia-
tivos é de sensibilizar os profissionais 
que dedicam-se a assistência sobre a 
importância deste trabalho, conside-
rando que eles promovem a qualidade 
de vida e alívio do sofrimento dos pa-
cientes que encontram-se diante de 
uma doença que ameace a vida, 
segundo definição da OMS.
 O grupo de profissionais voltado 
aos cuidados paliativos é obriga-
toriamente interdisciplinar, ou seja, o 

grupo é composto por médicos, enfer-
meiros, psicólogos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, assistente social, farma-
cêutico, e até um profissional religioso 
que cuide da espiritualidade do paci-
ente, afinal, questões como termina-
lidade da vida e expectativa da morte 
são constantes na vida de um paciente 
com doença em progressão. É de suma 
importância que todos os profissionais 
das diversas áreas envolvidas partici-
pem na tomada de decisões em grupo 
quanto à conduta a ser  determinada 
para cada caso.
 Uma equipe de cuidados paliativos 
deve ser exemplo de comunicação 
efetiva e de bom relacionamento com 
os demais profissionais, e com o pró-
prio paciente , simbolizando, em es-

sência, o atendimento humanizado.
 Os temas propostos durante o 
seminário justamente levantam essas 
questões. Os conteúdos abordados 
durante o seminário serão Interdisci-
plinaridade em Cuidados Paliativos, 
Espiritualidade e Humanização e Bioé-
tica em Cuidados Paliativos.
 Inscrições antecipadas no NIEPAS 
no valor de R$20,00 e os colaborado-
res do HUSFP são isentos da taxa de 
inscrição, porém é necessária a inscri-
ção antecipada para garantir a vaga.
 As vagas para o Seminário são 
limitadas.
 Maiores informações diretamente 
no NIEPAS através do ramal: 8587.

 O SESMT (Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho) e o Departa-
mento de Recursos Humanos desta-
cam que as solicitações de férias dos 
colaboradores devem ser encami-
nhadas à Segurança do Trabalho e 
Recursos Humanos com pelo menos 
45 dias de antecedência ao início das 

férias dos respectivos colaboradores. 
 É muito importante destacar que 
a legislação determina prazos para 
que a comunicação seja feita ao 
trabalhador, de forma que o não 
cumprimento poderá implicar em 
notificações e/ou multas por parte 
do Ministério do Trabalho, sobretudo 
considerando as novas regras im-

postas pelo e-social. 
 Seguem abaixo as datas limites 
para a entrega das solicitações de 
férias que deverão ser observadas 
por todos os setores. Qualquer 
dúvida, poderá ser encaminhada ao 
SESMT ou RH.
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HUSFP PROMOVERÁ  I SEMINÁRIO
INTERDISCIPLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS

SESMT E RECURSOS HUMANOS ALERTAM 
SOBRE SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS

PERÍODO DE FÉRIAS DATA LIMITE PARA ENTREGA DAS SOLICITAÇÕES DE FÉRIAS
MARÇO/2015 23/01/2015
ABRIL/2015 13/02/2015
MAIO/2015 18/03/2015

JUNHO/2015 17/04/2015
JULHO/2015 15/05/2015

AGOSTO/2015 17/06/2015
SETEMBRO/2015 17/07/2015
OUTUBRO/2015 17/08/2015

NOVEMBRO/2015 19/09/2015
DEZEMBRO/2015 16/10/2015

HUSFP divulga 
resultado da eleição 

para escolha da 
Comissão de Ética 

2015/2018

 No dia 12 de janeiro de 2015 
ocorreu a eleição dos Membros do 
Comitê de Ética do Hospital Universi-
tário São Francisco de Paula.
  O resultado foi o seguinte:
 Titulares
 Dra. Francine Machado
 Dr. Michel Hallal

 Dr. Franklin Barcelos
 Dr. Félix dos Santos

 Suplentes
 Dr. Marcelo Britto
 Dr. Paulo Orlando Monteiro
 Dr. Vinícius Guedes
 Dra. Marina Bainy
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 Nos dias 20, 21, 26 e 27/01 estão 
ocorrendo as capacitações com os 
colaboradores da UTI Pediátrica. 
 A atividade aborda assuntos 
específicos do setor, tais como rotinas, 
cuidado com equipamentos e mate-
riais, trabalho em equipe, assistência 
ao paciente, como atuar numa PCR, 
como preparar o leito para receber o 
paciente, entre outros temas de 
relevância para as rotinas de trabalho. 

 Segundo a Enfermeira Supervisora 
Tatiane Camacho, a capacitação busca 
a excelência na assistência.
 Realizada em todos os turnos, para 
obter melhores resultados, os colabo-
radores estão sendo distribuídos em 
grupos pequenos durantes as ativida-
des que contemplam as capacitações. 
 As Enfermeiras Leticia Silva e Kellen 
Alves são as profissionais responsáveis 
por ministrar o treinamento. 

 As atividades aquáticas além de 
melhorar o condicionamento físico 
proporcionam bem estar e uma me-
lhoria da qualidade de vida. As ativi-
dades físicas feitas no meio líquido 
não possuem impacto o que diminui 
em muito o risco de lesão. Exercícios 
dentro da piscina promovem o forta-
lecimento muscular, devido à pressão 
hidrostática (exercida quando o corpo 
está submerso), além do efeito massa-
geador da água que favorece a circula-
ção sanguínea. Estas modalidades 
moldam o corpo, refrescam e aliviam 
o calor, além de serem descontraídas e 
muito divertidas. A Piscina Terapêuti-
ca da UCPEL/HU conta com um am-
biente totalmente climatizado e adap-
tado para melhor atender as necessi-
dades dos clientes. Os grupos também 
desenvolvem atividades de integração 
e lazer como a confraternização que 
foi realizada para comemorar o final 

do ano passado.
 Esta piscina representa mais um 
espaço acadêmico para atuação dos 
futuros fisioterapeutas e seguir a tradi-
ção da área de saúde da instituição no 
que tange a oferecer assistência da 
melhor qualidade aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS).
 Além disso, são oferecidos serviços 
particulares de Hidroterapia, Hidro-
ginástica e Natação. Para ingressar nos 
serviços, será agendada uma avaliação 
com o fisioterapeuta, que indicará a 
modalidade mais apropriada.
 As atividades oferecidas são as 
seguintes:
 Hidroterapia: As sessões de Hidro-
terapia são individuais. 
 Hidroginástica: As turmas são re-
duzidas, com no máximo 5 alunos. 
 Natação: As turmas são reduzidas e 
são utilizadas técnicas com auxílio de 
brinquedos e equipamentos próprios 

para as crianças.
 A Piscina Terapêutica está localiza-
da no Campus Dr. Franklin Olivé Leite 
(Av. Fernando Osório, 1586), e tem 
horário de funcionamento pela 
manhã das 8:00 às 11:30 e a tarde 
13:00 às 17:00. 
 Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (53) 2128-8518. 

COLABORADORES DA UTI PEDIÁTRICA 
RECEBEM CAPACITAÇÃO

PISCINA TERAPÊUTICA DO CAMPUS DA SAÚDE 
OFERECE DIVERSAS ATIVIDADES NO VERÃO
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HUSFP RECEBE DOUTORANDOS
 Recentemente, o HUSFP recebeu um novo grupo de Doutorandos da UCPEL. 
 O NIEPAS desenvolveu um programa de boas-vindas com a apresentação de 
diversas palestras e muitas atividades de integração com o objetivo de apresentar o 
Hospital ao grupo e facilitar a ambientação para o início do trabalho que será 
desenvolvido por eles na instituição.
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