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PALAVRA DO PRESIDENTE  

 

Ao fazermos um breve balanço dos acontecimentos dos últimos anos 

na Fundação de Apoio Universitário, podemos dizer que, apesar das 

dificuldades, colecionamos várias realizações, destacando a aquisição 

de novos equipamentos e a qualificação profissional para um melhor 

atendimento em nosso hospital exclusivamente SUS.  

Em 2010, diversos setores da instituição foram fisicamente 

reestruturados e receberam cerca de 240 novos computadores, 

proporcionando aos nossos colaboradores maior conforto e agilidade no 

desempenho de suas atividades. 

 Após alguns anos sem sermos contemplados na pesquisa de 

Satisfação do Usuário do SUS, promovida pela Secretaria Estadual de Saúde, neste ano fomos premiados 

no âmbito da 3ª Coordenadoria, o que nos enaltece, pois sabemos o quanto cada um de nossos funcionários 

se empenhou para obtermos este reconhecimento. A expectativa para o ano de 2011 é que novamente 

possamos ser agraciados e para isso não mediremos esforços. 

A FAU acredita que o sucesso de uma organização deve ser compartilhado com todos, e que o 

desenvolvimento tecnológico não deve excluir o carinho, a atenção e o respeito aos clientes. 

As pessoas que percebem as mudanças muitas vezes nos indagam sobre a estratégia que tem sido 

utilizada na condução e reorganização da instituição. A resposta é extremamente simples: a FAU está sendo 

administrada “por e para” seus usuários. Não há outro objetivo senão dotar a instituição de métodos e 

procedimentos que a tornem cada vez mais confiável a todos os seus públicos.  

O mérito sobre nossas ações deve recair sobre o conjunto de colaboradores que tem entendido nossa 

missão enquanto Fundação de Apoio à Universidade Federal de Pelotas. Nosso compromisso é, acima de 

tudo, com a qualidade dos serviços e a valorização da vida, para que o paciente receba um atendimento 

personalizado, diferenciado e humano. 

 

 

 

 

Dr. Paulo Roberto Daltoé 

Diretor-Presidente da Fundação de Apoio Universitário  
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1- HISTÓRICO 

 

No ano de 1963, médicos atuantes na Sociedade 

de Medicina de Pelotas, com o apoio dos poderes 

públicos municipal e estadual, transformaram em 

realidade uma necessidade da região: uma 

Faculdade de Medicina. Autorizada pelo Ministério 

da Educação e Cultura e mantida pelo Instituto Pró-

Ensino Superior do Sul do Estado (IPESSE), a 

Faculdade recebeu o nome de “Medicina Leiga” para 

diferenciar-se da Faculdade de Medicina da 

Universidade Católica de Pelotas que também 

estava sendo criada. A história do Hospital Escola, 

portanto, é fruto do prosseguimento natural das idéias germinadas pelos médicos criadores da Faculdade de 

Medicina: oferecer saúde para a região através da formação e capacitação constante de novos profissionais. 

No ano de 1978, a Faculdade de Medicina passou a fazer parte da estrutura da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel). O ônus de sua administração e manutenção coube ao Governo Federal.  

A Faculdade de Medicina não dispunha de hospital para o aprendizado prático dos alunos, então, foi 

firmado um convênio com a Sociedade Portuguesa de Beneficência, que disponibilizou 30 leitos para tal 

finalidade.  Para subsidiar os materiais e medicamentos utilizados no ensino e na assistência, a Faculdade 

passou a prestar atendimento médico através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS); com isso tornou-se necessário agilizar os trâmites para gerenciar as verbas oriundas dos 

serviços prestados e, assim, cumprir os prazos para manter o funcionamento do sistema de saúde que se 

formara. 

Atendendo a essa necessidade, em 1981, foi criada, por um grupo de servidores da UFPel, a Fundação 

de Apoio Universitário (FAU), cujo objetivo inicial era administrar as receitas e despesas do Sistema de 

Saúde da UFPel. 

Com a concepção da FAU, o convênio com a Beneficência Portuguesa foi alterado e criou-se dentro de 

suas dependências o Hospital Escola (HE), com 117 leitos, abrangendo as áreas de Clínica Médica, Cirurgia, 

Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Pronto Socorro. 

O hospital almejava continuar ascendendo em direção à melhor qualidade dos serviços prestados. Fazia-

se necessário readaptar estruturalmente as atividades e, para isso, foi firmado, em 1987, contrato com a 

Santa Casa de Misericórdia de Pelotas possibilitando o alojamento do HE no prédio onde até hoje 

permanece. A nova instalação trouxe melhorias para o atendimento oferecido, viabilizando projetos e 

remodelações que continuam sendo executadas. 

A relação entre a Universidade Federal de Pelotas e a Fundação de Apoio Universitário é de 

comprometimento, incorporando ideais de excelência no ensino, assistência e pesquisa. 

A estrutura do Sistema de Saúde UFPel/FAU auxilia significativamente na saúde de Pelotas e região, 

atendendo todos os níveis de atenção à saúde: possui quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS); um 

Ambulatório de atenção em média complexidade (onde se reúnem diversas especialidades médicas); e o 

Hospital Escola com dedicação ao atendimento em média e alta complexidade.  

O dinamismo gerencial é uma marca na atual gestão da FAU. Uma liderança catalisadora de mudanças 

estruturais e aperfeiçoamento constante dos profissionais, que ampara o crescimento tecnológico do Hospital 

Escola e a excelência no ensino acadêmico.  

O progresso conjunto entre a FAU e a Universidade Federal de Pelotas, coloca em evidência diversos 

pontos, como o atendimento humanizado tanto na prática de assistência à saúde quando na formação dos 

colaboradores do Hospital Escola. O HE é considerado referência na zona sul em diversas especialidades, 
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como tratamento de câncer, AIDS, prematuros de extremo baixo peso e partos de alto risco. O PIDI – 

Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar, destinado a pacientes oncológicos, é o único serviço 

deste porte no Estado.  

A UFPel complementa a atividade de ensino da Residência Médica e outros cursos ligados a área da 

saúde através de convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, que disponibiliza 52 leitos 

de Clínica Médica.   

Em 2004, o Hospital Escola foi certificado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação como 

Hospital de Ensino, após avaliação das condições de ensino, pesquisa, assistência e modelo de gestão 

adotado. No ano de 2008 esta certificação foi renovada pelos mesmos órgãos federais. 

Em maio de 2008, através de convênio com a Santa Casa, foi transferida a Unidade de Internação de 

Cirurgia para nova ala, totalmente reformada. Também neste ano foram feitos investimentos em mais duas 

salas cirúrgicas, com reestruturação da área e instalação de novos equipamentos. 

 

 

2- CARACTERÍSTICAS 

 

A Fundação de Apoio Universitário é uma 

Fundação de direito privado, com sede na Rua Prof. 

Araújo, 538, na cidade de Pelotas, RS, inscrita no 

CNPJ sob o n°  89.876.114/0001-03.  

Com uma gama diversificada de profissionais, a 

FAU chegou ao final de 2010 com 803 funcionários 

contratados pela Fundação e 11 estagiários em 

convênio com o CIEE (Centro de Integração 

Empresa Escola). Tem como finalidade prestar apoio 

na execução de programas e atividades da 

Universidade Federal de Pelotas, proporcionando 

serviços de ordem técnica, científica, cultural, de pesquisa e assistência; elaborando convênios com 

entidades públicas ou privadas, com ou sem a interferência da UFPel, bem como com a UFPel, 

estabelecendo uma forma de colaboração ou execução de programas a atividades de mútuo interesse; 

desenvolvendo programas de recursos próprios e prestando serviços na área da saúde ou que possam servir 

na área de saúde para alcançar os objetivos da instituição.  

É administrada por uma Diretoria composta por quatro membros com mandato de dois anos e um 

Conselho, que é o órgão máximo da instituição, também com mandato de dois anos, mas com renovação da 

metade anualmente. 

Além de prestar apoio à execução de programas, projetos e atividades da UFPel, administra o Hospital 

Escola, o Ambulatório da Faculdade de Medicina, quatro Unidades Básicas de Saúde, o Centro Regional de 

Oncologia e as Unidades de Apoio: Extractus – manipulação e cosméticos, Vértico – vestuário profissional, 

ADSWeb – Soluções em Tecnologia de Informação.  

 

RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA 

A FAU recebeu a Declaração de Utilidade Pública nos seguintes termos: 

Utilidade Pública Federal, pelo decreto de 28 de agosto de 1997; publicado em Diário Oficial no dia 

29/08/1997. 

Utilidade Pública Estadual, conforme processo nº 000732-1200/90.7. 

Utilidade Pública Municipal, pela Lei nº 3.339, no dia 26 de dezembro de 1990. 
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FILANTROPIA 

A Fundação de Apoio Universitário obteve o 1º certificado de Entidade de Fins Filantrópicos no dia 14 de 

janeiro de 1999, através do processo nº 44006.003965/97-76.  

No ano de 2008 foi deferido o pedido de renovação do Certificado de entidade beneficente de assistência 

social, conforme processo n° 71010.002287/2004-73, Resolução n° 007 de 31 de janeiro de 2008.  

  

ENTIDADE SOCIAL 

A FAU possui registros nas seguintes entidades sociais: 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) – inscrição 53, na forma da Lei Municipal nº 4462 de 

21/12/1999.  

Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social (STCAS) – processo nº 000135-2100/92.7, na 

forma da Lei Estadual 6361 de 27/12/1971 e Decreto 34.627 de 08/01/1993. 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – processo nº 44006.003965/97-76, na forma da Lei 

1493 de 13/12/1951. 

  

FUNDAÇÃO DE APOIO 

 Registro e Credenciamento como fundação de apoio expedido pelo Ministério de Educação e 

Cultura/Ministério de Ciência e Tecnologia, na forma da Lei 8595 de 20/12/1994.  

 Em 2008 foi renovada a certificação como Fundação de Apoio à Universidade Federal de Pelotas, 

conforme Portaria Interministerial MEC/MCT n° 1003 de 03 de dezembro de 2008. 

  

CERTIFICAÇÃO COMO HOSPITAL DE ENSINO 

O Hospital Escola UFPel/FAU foi certificado, no ano de 2004, pelos Ministérios da Educação e da Saúde 

como Hospital de Ensino, baseado nas condições de ensino, pesquisa, assistência e modelo de gestão 

adotado. A portaria foi publicada no dia 29 de outubro daquele ano, no Diário Oficial da União. 

Com a certificação, o HE firmou convênio com a Secretaria Municipal da Saúde, com vigência a partir do 

início do ano de 2005, constituindo-se em um dos primeiros hospitais do Brasil a contratualizar com o gestor 

do SUS, conforme a nova política do Ministério da Saúde de relacionamento entre gestor e prestador de 

serviços. Esta certificação foi renovada no ano de 2008 através da Portaria Interministerial MEC/MS n° 

3.195, de 24 de dezembro de 2008. 

 

TRANSPLANTES 

A habilitação inicial do Hospital Escola para a realização de transplantes de córneas se deu através da 

Portaria MS-SAS n° 128 de 22 de fevereiro de 2006. A equipe de transplantes do HE realizou o primeiro 

transplante de córneas no dia 24 de junho de 2008. 

 

HOSPITAL SENTINELA 

Projeto Hospitais Sentinela é desenvolvido pela ANVISA em parceria com hospitais brasileiros, de alta 

complexidade, com o objetivo de estimular a notificação de eventos adversos relacionados a produtos para 

saúde, sendo uma estratégia poderosa para a vigilância de qualidade e segurança de produtos de saúde 

comercializados no país.  

A GRSH do Hospital Escola está em atividade desde o ano de 2003 e é responsável pela articulação de 

diversas áreas relativas ao apoio à assistência, prevenindo eventos adversos provenientes de produtos de 

saúde. Isso resulta em um acréscimo de qualidade e segurança para procedimentos e terapias.  

Desde o segundo semestre de 2010 está sendo implementado pela GRSH um programa de segurança 

do paciente, baseado nas normas internacionais, que visa identificar os pacientes corretamente, melhorar a 

comunicação entre os profissionais da assistência, melhorar a segurança de medicações de alta vigilância, 
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prevenir quedas, assegurar cirurgias seguras e prevenir e controlar infecções.  

 

RECURSOS HUMANOS 

Em 2010 a Fundação investiu em educação permanente para a qualificação do quadro de trabalhadores 

da saúde, sejam servidores da UFPel, funcionários da FAU ou estagiários. 

As ações de capacitação contemplaram a aquisição de novas habilidades e conhecimentos, com vista ao 

desenvolvimento técnico e  características comportamentais (competência) que contribuíssem na preparação 

e formação do trabalhador em tornar-se agente e facilitador na prestação de serviços de saúde à sociedade e 

no aprimoramento dos processos, baseadas no método conceitual, prático e vivencial. Os eventos realizados 

foram executados nas modalidades de curso, atualização, aperfeiçoamento, especialização, extensão e pré-

formação, congresso, encontro, oficina, entre outros. 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE Participantes Carga Horária 

Capacitação em Gestão “Novas Regras da Filantropia”  2 7 horas 

Capacitação de Atendimento ao Público – Portaria e Administrativo 4 6 horas 

Atualização do Serviço de Higienização  21 20 horas 

Palestra “Motivação”  74 1h30min 

Programa Sentinelas em Ação – Farmácia Clínica Atuação multidisciplinar 

com foco em segurança do paciente 

6 1 hora 

Programa Sentinelas em Ação – Requisitos Mínimos para funcionamento 

de unidades de terapia intensiva 

6 1 hora 

Programa sentinelas em Ação – “Gestão de riscos sanitários em portos, 

aeroportos e fronteiras” 

4 1 hora 

Programa Sentinelas em Ação – segurança do Paciente em um hospital 

público: resultados, desafios, e perspectivas 

4 1 hora 

Programa Sentinelas em Ação – Alergia ao látex e o uso de produtos para 

a saúde. Um problema de saúde pública? 

3 1 hora 

Programa Sentinelas em Ação – Novos fatores de risco? Stress e 

depressão 

3 1 hora 

Atendimento nas Organizações Públicas – Informação e Ação 30 20 horas 

Programa Sentinelas em Ação – Critérios Nacionais de Infecção 

Relacionadas à Assistência a Saúde – Neonatalogia 

6 1 hora 

Programa Sentinelas em Ação – Disponibilização de Preparação Alcoólica 

para Fricção Antisséptica das Mãos em Serviço de Saúde do País 

2 1 hora 

Programa Sentinelas em Ação – Gestão Ambiental na Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 

3 1 hora 

Programa Sentinelas em Ação– Gerenciamento de risco em 

tecnovigilância: Construção e Validação de instrumentos de avaliação de 

equipo de infusão 

2 1 hora 

Programa Sentinelas em Ação – A importância das Associações de 

fármacos no tratamento da hipertenção arterial 

5 1 hora 

Capacitação Sobre Utilização da Incubadora 5 30 min 

Saúde do Trabalhador / Cuidador 24 40 horas 

Curso Projetivo - HTP  1 8 horas 
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Sistema Público de Saúde 16 30 horas 

Integração do Novo Colaborador 20 24 horas 

Atualização em Saúde e Segurança no trabalho 27 4 horas 

11ª Jornada do Serviço de Recreação 1 13 horas 

I Encontro de Ouvidorias na área de saúde V Encontro Pró-Humanização 

do HCPA 

1 8 horas 

Segurança e Qualidade Assistencial  

 

11 40 horas 

Seminário de Regulamentação da Lei da Filantropia para Entidades 

Beneficientes de Assistência Social da Área da Saúde” 

1 8 horas 

 

 

3- ASSISTÊNCIA 

 

HOSPITAL ESCOLA 

 

A missão do Hospital Escola UFPel/FAU é 

promover o ensino e a pesquisa na UFPel através da 

assistência à população da cidade de Pelotas e da 

região sul do Estado. 

Com a totalidade de suas internações destinadas 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Escola 

possui equipes médicas, de enfermagem, nutrição, 

serviço social, psicologia clínica, fisioterapia, entre 

outras, que dão o suporte necessário ao 

atendimento do paciente internado na instituição. 

 

 

Indicadores do Hospital Escola UFPel/FAU no ano de 2010:  

  

Unidades de Internação 

Unidade Número de leitos 

Clínica Cirúrgica 15 

Clínica Médica 30 

Obstetrícia Clínica 9 

Obstetrícia Cirúrgica 5 

Clínica Ginecológica 7 

Clínica Pediátrica 21 

UTI Pediátrica 3 

UTI Neonatal 6 

UTI Geral 6 

Total 102 
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Internações 

Unidade Número de internações 

Clínica Cirúrgica 584 

Clínica Médica 425 

Obstetrícia Clínica 765 

Obstetrícia Cirúrgica 501 

Clínica Ginecológica 495 

Clínica Pediátrica 486 

UTI Pediátrica 102 

UTI Neonatal 151 

UTI Geral 161 

Hospital Dia 404 

Hospital Dia – Cirurgia  74 

Total 4.148 

 

Média mensal de pacientes atendidos          345,66 

Média geral de permanência 7,48 

Taxa de ocupação 76,82% 

 

Paciente-Dia/Unidade 

Clínica Cirúrgica 2.821 

Clínica Médica 10.332 

Obstetrícia Clínica 2.939 

Obstetrícia Cirúrgica 1.830 

Clínica Ginecológica 1.487 

Clínica Pediátrica 4.775 

UTI Pediátrica   725 

UTI Neonatal 1.848 

UTI Geral 1.940 

Total de paciente/dia 28.697 

Média de paciente/dia 78,62 

Cirurgias realizadas 

Ambulatoriais 438 

Eletivas 1.561 

Total 1.999 
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Partos 

Normal 424 

Cesáreo 496 

Instrumental 9 

Total 929 

 

Exames diversos Número de exames 

Anatomia Patológica 6.035 

Eletrocardiografia 1.002 

Hemodiálise 42 

Hemoterapia 6.145 

Tomografia Computadorizada 518 

Citopatologia 1.791 

Eletroencefalografia 798 

Total 16.331 

 

Refeições servidas Número de refeições 

Desjejum 29.039 

Almoço 29.833 

Lanche 38.899 

Jantar 28.962 

Sondas 34.353 

Total 161.086 

 

Tipos de Nutrição: Enteral e Parenteral (Nasogástrica, Orogástrica, Gastrostomia, Jejunostomia e Ileostomia). 
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HOSPITAL-DIA 

 

Hospital-Dia (HD) é um sistema de internação 

onde o cliente passa algumas horas no hospital 

para tratamento de sua enfermidade, retornando 

às suas atividades habituais e ao convívio familiar 

após o seu atendimento. Esta forma de internação 

melhora a qualidade de vida do paciente, facilita o 

diagnóstico e tratamento de intercorrências 

clínicas, diminui o tempo de permanência no leito 

hospitalar e, consequentemente, custos para o 

sistema de saúde. 

O Hospital-Dia/UFPel foi fundado em 07 de 

agosto de 1998, com o apoio do Ministério da Saúde em convênio com a Coordenação Municipal DST/AIDS 

– Pelotas/RS, Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e Bem Estar do Rio Grande do Sul.  

Em setembro de 2010 a Dra. Adrienne Sassi de Oliveira assumiu a coordenação da unidade. Compõe a 

equipe multidisciplinar do HD três médicos, duas enfermeiras, dois auxiliares de enfermagem, auxiliar 

administrativo e assistente social. 

O ambiente é confortável, climatizado, com 04 poltronas-leitos e sistema áudio-visual. Direcionado à 

profilaxia de infecções oportunísticas e ao tratamento de complicações associadas ao HIV/AIDS, o Hospital-

Dia/UFPel é referência nesta modalidade para Pelotas e região e, dispõe da infra-estrutura completa do 

Hospital Escola. 

Atualmente, mais de 680 pacientes estão cadastrados no Hospital-Dia, desde a sua fundação. No ano de 

2010 foi computada a média mensal de 44 pacientes/dia, decorrentes de 404 internações (tabela abaixo). 

 

 

SERVIÇO DE ENDOSCOPIA   

 

O Serviço de Endoscopia Digestiva e Respiratória 

do Hospital Escola foi criado em outubro de 2001. 

Realiza endoscopias digestivas alta, baixa 

(colonoscopia) e broncoscopias, tanto diagnósticas 

como terapêuticas, bem como retossigmoidoscopias. 

Também foram feitas sessões de ligadura elástica de 

varizes esofágicas, junto com a endoscopia, em 27 

pacientes. Um sistema informatizado proporciona a 

captura de imagens dos exames, possibilitando o 

arquivamento e a impressão em laudos médicos, 

além do envio direto aos médicos solicitantes.  

Produtividade 2010  

Internações 404 

Novos pacientes 30 

Paciente/Dia Média Mensal 44 

Paciente/Dia Total 16.102 
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O Serviço realiza ainda exames de biópsia hepática, mediante anestesia local e sedação endovenosa, 

para avaliação de doenças do fígado, tais como Hepatite C. Em 2010 foram realizados 56 exames deste tipo. 

 

LABORATÓRIO DE FUNÇÃO PULMONAR  

 

 O Laboratório de Função Pulmonar do 

Hospital Escola foi criado em janeiro de 2000 com o 

incentivo da Fapergs - Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Rio Grande do Sul - objetivando realizar 

análises da função pulmonar dos pacientes. Possui 

equipamento com diversos recursos de análises e 

estatísticas, capaz de proporcionar uma avaliação 

pulmonar completa do paciente. O exame de 

espirometria é bastante solicitado no pré-operatório 

para avaliar a capacidade respiratória dos pacientes 

e prevenir intercorrências.  

 

Nº de exames realizados  

Pacientes internados 15 

Pacientes externos 1.425 

Total 1.440 

 

SERVIÇO DE IMAGENOLOGIA   

 

Uma reunião entre os serviços de Radiologia, 

Mamografia, Ultra-Sonografia e Tomografia forma o 

Serviço de Imagenologia do Hospital Escola 

UFPel/FAU. 

A Radiologia diagnóstica atende às exigências de 

proteção radiológica do ambiente, reunindo uma 

estrutura de paredes cobertas por concreto baritado 

e portas com revestimento plumbífero. A sala possui 

comando digital e monitorização automática.   

O aparelho usado para realizar o exame de 

Mamografia possui acessórios importantes, como o 

sistema de estereotaxia - um equipamento que auxilia nas biópsias e agulhamentos em lesões de mama - e 

a alta resolução para screening, acessórios que melhoram a resolução das imagens e facilitam o diagnóstico.  

Nº de exames realizados  

Pacientes internados 149 

Pacientes externos 1.224 

Total 1.373 
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O serviço de Ultrassonografia oferece um resultado preciso e detalhado. A proposta do serviço é fornecer 

ao médico assistente a maior quantidade de informações detectáveis através da ultrassonografia referentes à 

situação clínica do paciente, possibilitando mais rapidez e eficiência no diagnóstico de várias patologias. 

Em 2010 foi feita reforma na sala de tomografia para adequação do novo aparelho da marca SIEMENS, 

modelo Somatom Spirit, que chegou ao hospital no dia 23 de dezembro.  Este fato representa uma inovação 

tecnológica significativa e um grande ganho para a qualificação do atendimento aos pacientes.  

 

Exames realizados   

Mamografia 266 

Radiologia 4.609 

Ultrassonografia 1.624 

Total 6.499 

 

SERVIÇO DE ONCOLOGIA  

 

O Hospital Escola UFPel/FAU possui, desde o 

ano 2000, o único serviço de oncologia habilitado na 

região sul que atende 100% pelo SUS.  Em 2007 

recebeu nova habilitação, de acordo com a atual 

legislação para a especialidade, passando a 

funcionar como Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia – constituindo-se em 

serviço que presta a integralidade do atendimento a 

pacientes oncológicos, portadores dos cânceres 

mais prevalentes, ou seja, prevenção, diagnóstico e 

tratamento (clínico e cirúrgico). 

O serviço de oncologia clínica inclui, em sua estrutura, recepção, sala de espera, consultórios médicos, 

sala para procedimentos, câmara de manipulação com capela de fluxo laminar e posto de enfermagem. Com 

capacidade para até oito atendimentos simultâneos, os pacientes que utilizam quimioterápicos fazem o 

tratamento em cabines isoladas, seguras e confortáveis. Para pacientes em estado mais delicado, o serviço 

oferece três leitos-dia, todos com instalação sanitária. 

Na parte profissional, o serviço conta com médicos oncologistas, cirurgião oncológico, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, recepcionistas, escriturário, auxiliares administrativos (arquivo médico, 

registro do câncer e farmácia), auxiliares de higienização, gerente operacional, assistentes sociais e 

farmacêuticos.  

Além da equipe fixa, o serviço tem assessoria interna nas áreas de nutrição, psicologia clínica, exames 

laboratoriais. Os pacientes contam ainda com o trabalho de assistentes sociais que viabiliza um amparo 

integral, prestando orientações sobre direitos sociais, como transporte gratuito, seguridade social e 

assistência judiciária. 

No ano de 2010 o serviço recebeu uma ampla reforma, incluindo reboco e pintura de todas as paredes, 

instalação de piso vinílico, troca de todas as luminárias, ampliação do sistema de climatização. Foram 

criados os sanitários masculino e feminino e construída uma sala para dispensação de medicamentos para 

pacientes que fazem tratamento via oral. Com essa readequação de área física, foi possível aumentar em 

mais um o número de consultórios, criar uma recepção para os pacientes que irão fazer quimioterapia e 

ampliar a futura sala de quimioterapia pediátrica. 
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Para maior conforto aos pacientes em tratamento, foram trocadas as poltronas e disponibilizados novos 

cobertores.  

 

Atendimentos realizados no Serviço de Oncologia:  

Clínica Médica 2.393 

Hematologia 1.215 

Mastologia 706 

Oncologia Clínica 4.246 

Sessões Quimioterapia 14.526 

Total 23.086 

 

CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA – RADIOTERAPIA  

 

O Centro Regional de Oncologia/Radioterapia 

(CRO), situado na Faculdade de Medicina, é 

licenciado junto à Comissão Nacional de Energia 

Nuclear e atende pacientes oncológicos da 

comunidade de Pelotas e região sul do Estado. 

Em 2010 o Serviço de Radioterapia passou a 

funcionar também no turno da noite, o que acarretou 

a contratação de mais três técnicos em RX/ 

Radioterapia.  Neste ano a Radioterapeuta Drª. 

Claudia A. Pizarro assumiu a responsabilidade 

técnica do serviço.  

Destaca-se neste ano a atuação dos profissionais da Residência Multidisciplinar em Oncologia, que 

qualificou o atendimento do CRO, dando sustentação nas áreas de Psicologia, Enfermagem, Nutrição e 

Odontologia aos pacientes em tratamento. 

Quanto às instalações físicas, a recepção do CRO foi modificada, tendo seu acesso facilitado pela 

entrada lateral do prédio do ambulatório da Faculdade de Medicina.  

Em 2010 aumentou em 60% o número de sessões de radioterapia, atendendo 631 pacientes, que 

realizaram aplicações de Radioterapia profunda no Equipamento Eldorado 78 ou aplicações de Radioterapia 

Superficial no Equipamento THX 250. 

 

Sessões de Radioterapia 20.560  
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PIDI – PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTERDISCIPLINAR 

 

O Programa de Internação Domiciliar 

Interdisciplinar para pacientes oncológicos – PIDI – 

está em funcionamento desde abril de 2005. São 

médicos clínicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, atendendo diariamente a pacientes no 

ambiente em que se sentem mais à vontade: suas 

residências. O apoio complementar é fornecido 

através da atuação de assistentes sociais, 

nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, 

farmacêuticos, voluntários e auxiliar administrativo. 

As visitas aos pacientes em seu ambiente 

familiar são feitas duas vezes ao dia, o que resulta em maior conforto e atenção humanizada ao paciente, 

além de contribuir para aumentar ativamente o número de leitos disponíveis no sistema de saúde público. A 

equipe realiza encontro semanal com a coordenação para apresentar os pacientes e planejar condutas 

interdisciplinares. 

No ano de 2010 o PIDI apresentou 74 novas internações e 69 re-internações totalizando 143 internações 

no programa. Dos usuários contemplados, a maioria se encontrava em fase de cuidados paliativos. O caráter 

interdisciplinar e o cuidado integral permanente em ambiente domiciliar, favoreceu a grande satisfação dos 

usuários em relação ao programa. 

Atividades Desenvolvidas no Ano de 2010: 

Grupo de Cuidadores: estruturado no início de novembro de 2006, este grupo terapêutico é realizado 

quinzenalmente envolvendo os familiares de pacientes que estão, ou que já estiveram, internados no PIDI. 

As reuniões favorecem aos cuidadores a possibilidade de entender melhor as situações de terminalidade e 

luto à medida que trocam experiências com cuidadores em situações semelhantes. O grupo é coordenado 

pela enfermeira do PIDI. 

Grupo de Enlutados: realizado a cada 15 dias, participam os familiares enlutados recentes. Grupo 

coordenado pela Assistente Social e Psicóloga do programa. 

Atividades Acadêmicas: o PIDI contempla as atividades acadêmicas com a inserção de residentes da 

Residência Multiprofissional em Oncologia do Hospital Escola, incluindo acadêmicos de enfermagem, 

nutrição, psicologia e odontologia. Os estudantes se integraram no programa realizando visitas domiciliares e 

apresentação de casos clínicos dos pacientes internados.  

Projeto de Extensão: o PIDI esta registrado junto a Pró-Reitoria de Extensão da UFPel com a inserção dos 

profissionais e estudantes que atuam no programa. 

Projetos e Recursos para Melhorias no Setor: 

Projeto Hospice (reforma e ampliação): Aprovado recurso de 623 mil reais no Ministério da Saúde, para 

reforma e ampliação de 900m², prevendo a estruturação de espaço humanizado, fora do ambiente hospitalar, 

com 16 leitos. Aguarda início das obras em prédio adquirido pela UFPel. 

Projeto Hospice (aquisição de equipamentos): Aprovado recurso de 250 mil reais para aquisição de 

equipamentos e mobiliário das novas instalações. Licitação a ser realizada em 2011. 

Participação de Profissionais do PIDI em Eventos e Apresentação de Trabalhos Científicos  

Palestras 

Congresso Internacional de Cuidados Paliativos. Outubro 2010, São Paulo. Mesa: Experiências em 

cuidados paliativos no Brasil: Pelotas, Manaus e Recife. 

Congresso Internacional de Cuidados Paliativos. Outubro 2010, São Paulo.  Terminalidade no Domicilio.  
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Jornada de hemato-oncologia Hospital Conceição. Dezembro 2010, Porto Alegre. Experiência no serviço 

de internação domiciliar. 

Simpósio Expansão dos Cuidados Paliativos no Brasil – INCA /RJ, Novembro 2010. Cuidados paliativos e 

internação domiciliar.  

Trabalhos do PIDI Apresentados em Eventos Científicos: 

Os seguintes trabalhos foram apresentados no Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, realizado 

no mês de outubro, em São Paulo: Estrutura e processo de trabalho do programa de internação domiciliar 

interdisciplinar, Pelotas/RS; A Escala de Edmonton como instrumento de avaliação e controle da dor em 

cuidados paliativos em um programa de internação domiciliar, Pelotas/RS; Depressão e ansiedade em 

pacientes com cuidados paliativos durante internação domiciliar; Dados Epidemiológicos dos Pacientes com 

Diagnóstico de Câncer de Pulmão em Cuidados Paliativos; Residência multiprofissional em oncologia e 

cuidados paliativos em domicilio. Pelotas/RS; Perfil de Pacientes com Câncer Inseridos em um Programa de 

Internação Domiciliar. Pelotas/RS; Pôster: Instrumentos aplicados pelo Serviço Social a pacientes com 

câncer no PIDI HE UFPEL. Pelotas/RS; Narrativa oral de paciente em CP internado em domicilio. PIDI - 

Pelotas/RS; Ingestão Alimentar dos Pacientes Assistidos por um Programa de Internação Domiciliar em 

Pelotas/RS. 

 

Nº de internações   

Novas internações 74 

Re-internações 69 

Total 143 

 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES  

 

Os atendimento de Pré-natal, Nutrição, 

Atendimento Pré-Operatório Anestésico, Cirurgia 

Geral e Pneumologia Pediátrica são prestados no 

Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola 

UFPel/FAU. Funcionando mediante agendamento 

prévio, o serviço possui recepção, três consultórios e 

instalação sanitária. 

No pré-natal, o atendimento às gestantes 

contempla consultas com médicos especialistas 

desde o primeiro mês de gravidez até a revisão pós-

parto.   

O atendimento nutricional do Ambulatório teve início em julho de 2000, sendo desenvolvido como projeto 

de extensão em conjunto com a Faculdade de Nutrição da UFPel. Tem como objetivos: prestar orientação 

nutricional individualizada para patologias que necessitam de dietoterapia e de terapia nutricional enteral; 

estimular o ensino e a pesquisa em nutrição clínica; oferecer prescrição dietética em nutrição normal.  

Em 2010 aumentou em mais de 100% as consultas de Pré-Operatório Anestésico e Cirurgia Geral, que 

contam com o atendimento de médicos residentes de Anestesiologia e Cirurgia acompanhados pelo médico 

preceptor. Estas consultas visam prevenir intercorrências durante os procedimentos.  O ambulatório teve um 

aumento geral de 20% no número de atendimentos. 
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Especialidades Atendimentos 

Pré-Natal 2.573 

Ginecologia 3.100 

Nutrição 1.053 

Pneumologia Infantil 311 

Cirurgia Geral 518 

Atendimento Pré-Operatório Anestésico 1.356 

Total 8.911 

 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 

O Laboratório de Análises Clínicas Bio Celeris 

possui uma unidade instalada dentro do Hospital 

Escola UFPel/FAU, onde são efetuadas análises de 

todos os exames da instituição e a coleta para os 

pacientes oriundos do serviço de Oncologia e outra 

unidade, localizada junto ao Ambulatório da 

Faculdade de Medicina da UFPel. 

Em 2010, o Laboratório realizou exames para 

pacientes internados no HE, pacientes do setor de 

Quimioterapia, pacientes do Hospital-Dia, pacientes 

em internação domiciliar (PIDI), pacientes do Pronto 

Atendimento do serviço de Obstetrícia e pacientes ambulatoriais atendidos no Posto de Coleta da Faculdade 

de Medicina.  

Destaca-se neste ano a avaliação do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade 

Brasileira de Análises Clínicas, que pelo décimo primeiro ano consecutivo classificou o Laboratório Bio 

Celeris como “Excelente” e a aquisição de um novo equipamento. O Laboratório passou a realizar os exames 

de Hemoculturas (culturas de sangue) através do equipamento BAC TEC 9050 da marca BD, o que significa 

um importante diferencial na qualidade e rapidez na detecção de bactérias presentes nas amostras de 

sangue. Trata-se de uma metodologia que verifica a presença das bactérias em poucas horas, através da 

leitura automatizada da fluorescência obtida a partir de reações químicas ocorridas no meio de cultura. Com 

isso, tem-se condições de chegar a um diagnóstico do agente causador da infecção bem como do 

antibiograma em um tempo bem menor que o da metodologia manual. Desta forma, o tratamento ocorre de 

maneira mais rápida, o que ocasiona melhora na recuperação do paciente, bem como a redução do período 

de internação.   

 

Exames 201.338 
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BANCO DE OLHOS 

 

A doação de córneas é um ato fundamental para 

recuperação da visão de muitas pessoas. Nesse 

processo, o papel do Banco de Olhos é captar, 

conservar, avaliar e distribuir as córneas doadas 

para transplante, segundo as determinações do 

Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da 

Saúde. 

A equipe do Banco de Olhos realiza captações 

não só no Hospital Escola, mas também nos outros 

hospitais da região onde houver uma doação. 

 Neste ano o Banco de Olhos passou por 

uma qualificação no âmbito profissional, uma vez que foi substituída a Equipe Médica e Equipe 

Administrativa e foi nomeado o novo Responsável Técnico e novo Responsável Substituto.  Quanto a 

equipamentos, foi adquirido novo kit de instrumental cirúrgico para captação de córneas. 

O Responsável Técnico foi certificado "Assessor Médico em Banco de Olhos" pela Associação 

Panamericana de Banco de Olhos, como resultado de seu desempenho em prova teórica e prática durante o 

"IX Curso da APABO no Brasil". 

Neste ano foi desenvolvido treinamento para equipe técnica do Banco de Olhos, ministradas pelo 

responsável técnico e membros da equipe participaram de cursos e em atividades de estímulo a doação. 

No decorrer de 2010 foi reescrito o Manual de Rotinas Técnicas do Banco de Olhos, criado o Manual de 

Rotinas da Equipe de Transplantes e criada escala para a equipe médica, ampliando o suporte médico à 

equipe técnica. Também foi desenvolvido projeto de expansão com equipamentos e área física para Serviço 

de Oftalmologia e Transplantes de Córnea, a ser instalado no novo Hospital Escola.  O ano de 2010 

apresentou aumento de 15% no número de doações em relação a 2009. 

 

Captação e preparação córneas  73 

 

AMBULATÓRIO – FACULDADE DE MEDICINA 

 

Localizado nas dependências da Faculdade de 

Medicina da UFPel, o Ambulatório disponibiliza a 

pacientes do Sistema Único de Saúde, provenientes 

de Pelotas e região, atendimentos em diversas 

especialidades médicas. 

O novo Ambulatório Central da Faculdade de 

Medicina da UFPel iniciou suas atividades em março 

de 2009, com um ambiente moderno, profissionais 

capacitados e atendimento especializado. Com 83 

profissionais da área de saúde, divididos em 25 

especialidades, o Ambulatório presta à população 

atendimento nas áreas de Saúde Mental, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Cirúrgica e Médica. O 

atendimento é realizado através do SUS, com agendamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Entre os diferenciais do Ambulatório está o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) que é referência 

na região no tratamento da HIV/Aids. Outro diferencial é o Centro de Aplicação e Monitoração de 
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Medicamentos Injetáveis (Cammi) que atende pacientes com Hepatite C, realizando um serviço essencial 

para a região.  

Além de oferecer serviços de qualidade à população, o espaço oferece aos alunos da Universidade um 

ambiente preparado para a prática e aperfeiçoamento. A partir do terceiro semestre o aluno começa a ter 

contato direto com os pacientes, acompanhando os médicos que são seus preceptores. 

Em novembro de 2010 foi reiniciando o atendimento do serviço de fisiatria. Entre algumas melhorias 

deste serviço pode-se citar a troca de piso, aquisição de novos esquipamentos. Destaca-se o atendimento 

prioritário aos hemofílicos encaminhados pelo Hemocentro de Pelotas e a contratação de duas 

fisioterapeutas.  

O Ambulatório da Faculdade de Medicina prestou 46.478 atendimentos em 2010, nas diversas 

especialidades, cumprindo a sua missão de atendimento buscando a qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão.      

 

Consultas Médicas 

Atenção Básica 21.741 

Atenção Especializada  18.442 

Pré-Natal 376 

Total / ano (1)  40.559 

 

Cons./Atend. Atenção Básica 

 
Assistência Social 423 

Enfermagem 2.009 

Psicologia 117 

Total / ano (2) 2.549 

 

Cons./Atend. Atenção Especializada 

Nutrição 1.067 

Total / ano (3) 1.067 

 

Atendimentos 

Coleta p/ Exames 374 

Total / ano (4) 374 

 

Procedimentos 

Diagnose 1.893 

Outros Profissionais Nível Superior 36 

Total / ano (5) 1.929 

Total geral (1+2+3+4+5) 46.478 
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

Quatro Unidades Básicas de Saúde fazem parte 

do Sistema de Saúde da UFPel/FAU:  Centro Social 

Urbano do Areal, Vila Municipal,  Areal Leste e 

Campus Universitário. 

O prédio da UBS Areal Leste esteve em reforma 

durante o ano de 2010, sendo o atendimento 

transferido para um prédio nas proximidades. Entre 

as principais mudanças, o posto recebeu 

equipamentos e móveis novos, iluminação direta, ar-

condicionado nas principais salas, teve o número de 

consultórios ampliado de cinco para sete, com 

novas mesas ginecológicas em todos consultórios, sala de vacinas, entre outras melhorias.  

Neste ano a UBS da Vila Municipal foi toda reformada, com projeto feito de acordo com as necessidades. 

Pintura de todas as salas, móveis novos, sete computadores novos, estão entre as melhorias.  

Com as reformas, a expectativa é de que aumente o número de atendimentos nessas unidades, 

cumprindo assim o objetivo das UBS‟s de suprir a demanda de atendimento observada em cada região 

abrangida. 

 

Consultas Médicas 

Atenção Básica 25.812 

Atenção Especializada  491 

Pré-Natal 811 

Total / ano (1)  27.114 

 

Cons./Atend. Atenção Básica 

Assistência Social 805 

Consulta Domiciliar 152 

Enfermagem 4.610 

Total / ano (2) 5.567 

 

Cons./Atend. Atenção Especializada 

Nutrição 2.015 

Odonto 50 

Total / ano (3) 2.065 

 

Atendimentos 

Coleta p/ Exames 466 

Total / ano (4) 466 
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Procedimentos 

Diagnose 2 

Enfermagem 6.236 

Outros Profissionais Nível Superior 2 

Procedimento Cirúrgico 2.231 

Total / ano (5) 8.471 

Total geral (1+2+3+4+5) 43.683 

 

 

4- EDUCAÇÃO E PESQUISA 

 

O Departamento de Educação do Hospital 

Escola da Universidade Federal de Pelotas/FAU foi 

criado em 2004 com o objetivo de organizar e dar 

suporte logístico às atividades acadêmicas do HE. 

Possui estrutura voltada para atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão proporcionando, através de 

uma rede de integração, a aproximação entre 

instituições, cursos, profissionais e estudantes. 

No ano de 2010 o Departamento atendeu 909 

estagiários matriculados em 11 instituições de 

ensino, totalizando 1.552 estágios curriculares de 

cursos técnicos e de graduação.  

Principais atividades desenvolvidas em 2010: 

 

Programa de Acolhida a Novos Estudantes: é direcionado aos novos estudantes/estagiários curriculares 

que atuarão no Hospital Escola, nas áreas de Enfermagem (nível técnico, graduação e pós-graduação), 

Gestão Hospitalar (graduação), Medicina, Enfermagem e Nutrição (graduação e pós-graduação), Psicologia 

e Odontologia (pós-graduação). O programa tem por objetivo facilitar a ambientação dos estudantes e 

integrá-los quanto às rotinas e procedimentos administrativos utilizados na instituição. 

Com o objetivo de proporcionar maior integração entre as áreas profissionais estimulando o trabalho em 

equipe, em 2010 uma acolhida envolveu as áreas de enfermagem e medicina, com a participação de 72 

acadêmicos. 

Ao todo foram realizadas 12 acolhidas, recepcionando 344 estudantes e residentes.    

Encontro Café/avaliação Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS): é realizado com o 

objetivo de integrar as equipes multiprofissionais do HE e unidades de ensino/saúde da UFPel com 

residentes, docentes, tutores e precetores da RIMS, com o propósito de estimular o trabalho em equipe e 

interdisciplinar, potencializar ações conjuntas e qualificar o ensino. Os encontros foram realizados nos dias 

07 de abril e 24 de novembro de 2010 e contaram com a presença do Diretor Clínico do HE, profissionais dos 

cenários de atuação da RIMS e Residentes Multiprofissionais. 

Certificados, Atestados e Declarações de Eventos Organizados no Hospital Escola: são emitidos e 

registrados pelo Departamento de Educação. Esse controle garante o reconhecimento e a validação dos 

documentos. Em 2010 foram emitidos 105 comprovantes de participação em eventos e atividades 

curriculares. 
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Programa de Residência Médica: contou com 66 médicos residentes (R1, R2 e R3), distribuídos nas áreas 

de Obstetrícia e Ginecologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Gastroenterologia, Anestesiologia,  Medicina 

Preventiva e Social e Psiquiatria. Os residentes são lotados no Hospital Escola, Ambulatório da Faculdade de 

Medicina, Unidades Básicas de Saúde e Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. 

Programa de Residência Multiprofissional de Atenção à Saúde Oncológica: contou com sete Residentes 

Multiprofissionais (R1), distribuídos nas áreas de Enfermagem, Nutrição, Odontologia e Psicologia. 

Em 27 de setembro de 2010, através do Ofício nº 1048/2010 - CGHU/DHR/SESu/MEC encaminhado à 

reitoria da UFPel e após avaliação preliminar, foi autorizado pela Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional o incremento de 12 bolsas de para o ano de 2011, além das oito bolsas previamente 

disponibilizadas para 2010, ficando portanto o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas com um 

total de 20 vagas destinadas ao ingresso de novos residentes, sendo 12 para a área de concentração em 

Atenção à Saúde Oncológica e oito vagas para a área de concentração em Atenção à Saúde da Criança, 

com início das atividades previsto para 1° de fevereiro de 2011 e duração de dois anos.  

Pesquisas: o Departamento de Educação implantou processo de formalização de todas as pesquisas 

vinculadas ao Hospital Escola, atendendo aos critérios básicos de aprovação no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFPel ou em outro Comitê reconhecido, avaliação da área técnica 

para viabilidade de aplicação da pesquisa e parecer final da Direção do hospital. 

Em 2010 foram desenvolvidas 42 pesquisas no Hospital Escola, nas áreas de Administração, Recursos 

Humanos, Enfermagem, Nutrição e Medicina. 

Visitas: o Hospital Escola recebe a visita de grupos de outras instituições. Tais atividades podem ser 

classificadas como: 

Guiada: é apresentada toda estrutura do HE com acompanhamento de um profissional no local. A visita é 

feita em duas etapas: apresentação de material institucional e visita às dependências. 

Dirigida: Interesse em determinado setor ou serviço para aprofundar assuntos ou temáticas específicas, 

apresentadas pelo profissional responsável. 

De estudo: Acesso liberado para acadêmicos das áreas da saúde durante o semestre em que não 

ocorrem atividades curriculares. 

Melhorias na Área Física: visando qualificar o atendimento aos estudantes e docentes que utilizam as 

instalações e serviços do Departamento de Educação, em 2010 foi feita a mudança para uma sala mais 

ampla, dentro do mesmo prédio. A mudança possibilitou melhor adequação das instalações de equipamentos 

e documentos, proporcionando maior acomodação e facilitando a realização das atividades vinculadas ao 

ensino e a pesquisa.  

Projeto Rute (Rede Universitária de Telemedicina): em março de 2009 o Hospital Escola passou a integrar 

a Rede Universitária de Telemedicina, através da implantação do Núcleo Virtual de Educação em Saúde. 

O objetivo da rede é aprimorar a infraestrutura de comunicação para telessaúde, promover a integração 

dos projetos existentes com outras instituições de ensino e estimular o surgimento de projetos multicêntricos. 

O Núcleo de Telemedicina do HE abrange a UBS Santos Dumont, a UBS Areal Leste, a UBS Centro 

Social Urbano do Areal e o Hospital Escola UFPel/FAU. A programação é realizada pelo Depto. de Clínica 

Médica da Faculdade de Medicina/UFPel.    

As webconferências são atividades que ocorrem semanalmente no Hospital Escola, com duração média 

de 60 minutos, a fim de auxiliar as Unidades Básicas de Saúde no atendimento das demandas clínicas 

através de teleconsulta (segunda opinião). As atividades envolvem o contato do médico generalista com 

especialistas nas áreas de Dermatologia, Reumatologia, Traumatologia e Neurologia. O paciente é atendido 

ou o caso é apresentado durante a teleconsulta com a participação de estudantes e preceptores.  

Grupos de Interesses Especiais (SIGs – Special Interest Groups) que o HE participa: Sentinelas em 

Ação, Onco-Ginecologia, Técnico Operacional RUTE, Bucomaxilofacial,  TelePsiquiatria, Endometriose, 
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Enfermagem Intensiva e de Alta Complexidade, Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), Gestão do Programa 

de Atenção e Saúde Familiar.  

Além das participações em SIGs, houve também sessões de videoconferência com a Universidade de 

Madrid (Espanha), com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) e com o Ministério da Saúde (MS). 

No ano de 2010, foram realizadas 60 sessões de Videoconferência com 354 participações locais 

registradas entre residentes, acadêmicos, docentes, professores e preceptores. 

O Núcleo de Telessaúde do HE UFPel/FAU realizou 51 atividades de Webconferência, apresentando 50 

casos e registrando 855 participações no ano de 2010. 

Qualificação Profissional: através de convênios com as escolas de nível técnico que utilizam a instituição 

como campo de estágio, como forma de contrapartida, foram ofertados cursos de atualização profissional 

destinados aos profissionais das áreas de Enfermagem, Administrativo e Higienização. 

As vagas são distribuídas e acompanhadas pelo Dptº de Recursos Humanos da FAU. Ao todo foram 

ofertadas 180 vagas. 

Guia de Orientação ao Novo Residente: em 2010, recebeu novas atualizações, adaptando-se às 

mudanças realizadas na instituição. Esse guia foi entregue aos novos residentes em um CD e as 

informações também estão disponíveis na página www.fau.com.br/educação. 

Acervo/Livros: o número de empréstimos de livros teve um aumento de 30,5% em relação ao ano anterior. 

O acervo teve um incremento de 31 livros e hoje conta com 117 obras atualizadas.  Dentre os usuários, 

alunos das Faculdades de Medicina, Nutrição, Odontologia e Enfermagem e Obstetrícia. 

A consulta é feita no Departamento de Educação, que também disponibiliza acesso à internet (portal 

CAPES e UP TO DATE) e uma mesa para estudos. 

Periódico CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior: através do Deptº, 

acadêmicos e profissionais efetuam a solicitação de senha para acesso aos periódicos. Em 2010 foram 

solicitadas 175 senhas de acesso através do preenchimento da Ficha de Cadastramento de Usuário no site 

da Educação. 

UP TO DATE: ferramenta de atualização médica baseada em evidencias clínicas que proporciona ao 

profissional respostas a dúvidas clinicas para o tratamento do paciente. Em 2010 foram feitas 6.576 

consultas nas mais diversas áreas, com destaque para informações sobre medicamentos. 

Contratos/Convênios: através do Deptº de Educação foram firmados contratos para a realização de Estágio 

Curricular Obrigatório com instituições de Ensino e Escolas Técnica, analisados e aprovados pelos 

Departamentos Jurídicos da UFPel e da FAU. Foram conveniados: UFSM – Universidade Federal de Santa 

Maria, UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de POA, ULBRA – Universidade Luterana do 

Brasil, URCAMP – Universidade da Região da Campanha, UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, 

Anhanguera Pelotas e Rio Grande, Escola SENAC Pelotas e Escola Estilo. 

Parceria OSC Gesto: com base no trabalho desenvolvido e nas necessidades apontadas pela ONG Gesto, o 

Departamento de Educação instituiu em 2008 uma contribuição obrigatória de gêneros alimentícios para os 

estagiários curriculares que solicitarem segunda via de crachá ou que tiverem atraso na entrega de livros. 

Essa é uma forma de motivar os estudantes a preservarem e utilizarem com responsabilidade o crachá de 

identificação e entregarem os livros na data correta. Em 2010 foi doado a ONG Gesto, 104 unidades de 

alimentos não-perecíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fau.com.br/educa��o
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5- PROJETOS  

 

O Departamento de Projetos da FAU administra 

projetos de pesquisa e extensão, originados das 

várias unidades da Universidade com seus objetivos 

específicos.  

Atualmente possui em torno de 70 projetos em 

fase de execução. Em 2010 encerraram 10 projetos 

e iniciaram 06 novos no decorrer do ano. 

A administração é feita por uma equipe de quatro 

funcionários, um Gerente Financeiro, dois Auxiliares 

Administrativos e um estagiário, estando sob 

subordinação da área administrativa financeira da 

Fundação.  

Dentre as atividades do departamento estão o encaminhamento de projetos, a execução financeira 

(pagamentos, compras, lançamentos, conciliação bancária) e a administração (relatórios mensais e anuais, 

prestação de contas, emissão de recibos, entre outros).  

Inicialmente, é feita a abertura e/ou encaminhamento do Projeto. Os projetos são encaminhados da 

seguinte maneira: 

Projetos de Extensão e Pesquisa: depois de elaborado, o projeto é encaminhado para a assinatura do 

Diretor da unidade a qual pertence. Após essa autorização o proponente do Projeto o envia para o Conselho 

Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE). Segundo a Portaria nº 1.387 de 29 de 

setembro de 2006, todo projeto deve ser encaminhado para o COCEPE para a homologação. A prestação de 

contas desses projetos é feita mensalmente para os Coordenadores (responsáveis pelo projeto) e 

anualmente é elaborado um relatório de despesas e receitas para a Reitoria. 

Projetos Financiados por Órgãos Públicos Nacionais e Internacionais: alunos ou professores da 

universidade encaminham um pré-projeto para avaliação do órgão financiador. Se aprovado é feito um 

contrato ou convênio de financiamento de atividades, que é analisado pelo setor Jurídico e autorizado pela 

Direção da FAU. A prestação de contas desses projetos é feita em data pré-determinada e seguindo as 

normas de cada órgão financiador. 

Projetos Financiados por Empresas Privadas: são feitos os mesmos procedimentos: encaminhamento, 

elaboração de um contrato de atividades, assinatura dos dirigentes das duas partes (FAU e empresa) e 

abertura de conta corrente. 

Todos os projetos têm um a dois Coordenadores, que são responsáveis, junto com o setor, pelo 

andamento do Projeto. São eles que autorizam pagamentos, compras, prazos, emitem relatórios técnicos, 

solicitam a abertura e o fim do Projeto. 

Após a abertura de conta, o projeto entra na sua fase de execução propriamente dita, onde são 

realizados os pagamentos das despesas realizadas. Cada projeto tem sua conta específica e esta só é 

movimentada conforme autorização.  

Os projetos que atualmente exigem prestação de contas são os convênios firmados entre UFPel e FAU, 

são eles: ALM-Operação, CAVG - UFPEL, Prêmio Professores do Brasil, Feira de Ciências e Editora e 

Gráfica. Outros órgãos que exigem prestação de contas, um deles é o Fundo Nacional da Saúde (FNS), do 

qual três convênios se encerraram neste ano e foram realizadas as respectivas prestações de contas. Há 

também o Projeto Justino Anacker que possuía convênio com a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar e se 

encerrou este ano também, para o qual também foi realizada prestação de contas e o Projeto Rede Carvão, 

que temos contrato com a Companhia Regional de Mineração – CRM que também deverá ser feita prestação 

de contas anualmente. 
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São cinco projetos que têm Folha de pagamento, ou seja, eles têm funcionários contratados via FAU e 

que trabalham para os projetos. No final do mês é feito o pagamento desses funcionários e dos respectivos 

encargos através da verba desses projetos, que são os seguintes: ALM-Operação, CAVG UFPel, Planta de 

Panificação, Microbiologia dos Alimentos e Coorte. 

            A FAU Projetos, portanto, ampara a produção científica da Universidade através de recursos 

humanos e materiais, viabilizando o trabalho de pesquisa.  

 

Em 2010 foram administrados os seguintes projetos: 

 

Projeto Objeto Unidade 

ALM Operacionalização da Agência de Desenvolvimento da 

Lagoa Mirim 

Agência da Lagoa Mirim 

ALM - Operação 

Convênio 10/2007 

Operacionalização da Agência de Desenvolvimento da 

Lagoa Mirim 

Agência da Lagoa Mirim 

  

Análise de Alimentos Análises Microbiológicas e/ou Físico-Químicas Faculdade de Nutrição 

Artes Curso de Extenção e Pós Graduação em Artes Instituto de Artes e 

Design 

Biossistemas Pós Graduação em Engenharia de Biossistemas Fac. Eng. Agrícola 

Biotecnologia Mapeamento Genético-molecular Centro de Biotecnologia 

Biotecsur 

  

Produção e Avaliação de antígenos recombinantes 

candidatos a compor testes de diag. e uma vacina 

recombinante contra tuberculose bovina 

Centro de Biotecnologia 

Biotério Central Recursos capturados de resíduos de pesquisa Biotério Central 

CAVG - UFPel 

Convênio 09/2006 

Manutenção dos setores produtivos do CAVG 

  

CAVG 

  

CDCBIO 

  

Prestação de Serviços Tecnológicos previstos em 

projetos aprovados pelo FINEP em projetos de 

subvenção econômica a empresas 

Faculdade de 

Odontologia 

  

Cerrito Alegre 

  

Desenvolvimento local pela Inclusão Social 

  

Faculdade de Educação 

  

Ciência dos 

Alimentos 

Serviços de Análises de Laboratório Faculdade Ciências 

Domésticas 

CMBE 

  

Eficácia do aripiprazol na combinação com lítio ou 

Valproato  

Fac. Medicina - CMBE 

  

Coorte Estudo em crianças nascidas em 1993 em Pelotas FM - Centro de Pesq. 

Epidemiológicas 

Coreme 

  

Agente intermediário entre os residentes e a UFPEL, 

cuidando dos procedimentos administrativos e das 

políticas (técnicas, administrativas, disciplinares) da 

residência médica 

Hospital Escola - HE 

  

Curso em Sementes Curso de Mestrado Profissionalizante em Produção de 

Sementes 

FAEM - Depto. 

Fitotecnia 

DCTA / Análises Serviços de Análises de Laboratório FAEM - DCTA 
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Departamento de 

Solos 

Prestação de Serviços em análise de amostras de solo FAEM- Depto. Solos 

Detecção de 

Bactérias 

Análises fitossanitárias de lotes de sementes FAEM - DCTA 

Diagnóstico 

  

Desenvolver e Operacionalizar metas com vista ao 

funcionamento do CDDB (Fac. Odonto) 

Faculdade de 

Odontologia  

Dinâmica de 

Herbicidas 

Pesquisa sobre "Ocorrência de agrotóxicos e hormônios 

esteróides na água das chuvas de regiões orizícolas do 

RS 

Fac. Agronomia Eliseu 

Maciel 

  

EAPel Prestação de Serviços FAEM - Estação 

Agroclimatológica 

Pelotas 

Editora e Gráfica Desenvolvimento do Setor Gráfico e Editorial da UFPel Editora e Gráfica da 

UFPel 

Educ Ambiental Programa de Educação Ambiental na BR 392 CAVG 

Educação Física Programa de Atividade Física Orientada Escola Sup. de Ed.Física 

Enfermagem Especialização em Enfermagem na Região Sul Faculdade de 

Enfermagem 

Ensaios Geotécnicos 

  

Desenvolver uma cultura tecnológica que, utilizando 

ensaios laboratoriais, possibilite a qualificação dos 

processos nas obras em terra 

Faculdade de Eng. 

Agrícola  

Espec. Cial Curso de Especialização em Ciência dos Alimentos  FCD - Depto. Ciência 

dos Alimentos 

Extensão e 

Treinamento 

Cursos de Extensão 

  

Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura  

Feira de Ciências 

Convênio 19/2009 

Projeto de Pesquisa "Realidade das Feiras de Ciências 

no Brasil" 

CAVG 

  

Fitossanidade Análise Fitossanitária de Lotes de Sementes FAEM- Depto. 

Fitossanidade 

FNS Convênio  

1407/2008 

Estudo e Pesquisa sobre Alimentação e Nutrição  FM - Centro de Pesq. 

Epidemiológicas  

FNS Convênio 

3130/2007 

Avaliar o Efeito da Fortificação das Farinhas  FM - Centro de Pesq. 

Epidemiológicas  

FNS Convênio 

3814/2007 

Apoio Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição 

com ênfase na recuperação nutricional 

FM - Centro de Pesq. 

Epidemiológicas 

Formigas 

Cortadeiras 

Pesquisar incidência de formigas cortadeiras em áreas de 

pré-plantio de eucalipto  

Fac. Agronomia Eliseu 

Maciel 

HCV Hospital de Clínicas Veterinária - Recursos de serviços 

prestados a comunidade 

FV - Hospital de Clinicas 

Veterinária 

I Simp. Inter - Nepen Arrecadação para o Simpósio Nepen - Fac. de 

Enfermagem 

Faculdade de 

Enfermagem 

Instituto Memória e 

Patrimônio - IMP 

Elaboração e execução de projetos do patrimônio cultural 

brasileiro  

Instituto Memória e 

Patrimônio  

Inspeção de Leite Serviços de Análises em Leite e Derivados Faculdade de Veterinária 

Justino Anacker 

Convênio 33/2009 

Projeto de Requalificação da Avenida Justino Anacker - 

Santa Vitória do Palmar  

Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo  



 

 26 

Laboratório de Grãos  Análise Industrial na cultura de Arroz-clearfield FAEM - DCTA 

LADOPAR 

  

Estabelecer as condições operacionais p/ o 

desenvovimento e testes de novos 

produtos da OVINOC. 

Faculdade de Veterinária 

  

LRD Prestação do Laboratório Regional de Diagnóstico   Faculdade de Veterinária 

Mestrado FAE Curso de Mestrado da Faculdade de Educação Faculdade de Educação 

Mestrado História Curso de Mestrado em História Instituto Ciências 

Humanas 

Microbiologia de 

Alimentos 

Serviços de Análises Microbiológicas 

  

FAEM - DCTA 

  

Modernização 

  

Atenderá a demanda ref. à manutenção, racionalização, 

melhoramento, inovação, 

adequação dos espaços int. e ext. de informática da 

UFPel, p/ ensino, pesq., ext. e adm. 

Reitoria 

  

Música Curso de Extensão em Música Conservatório de Música 

NEL Centro de Pesquisa e Extensão em Literatura e 

Linguística 

Instituto de Letras 

Nupeec 

  

Desenvolver atividades com parcerias com órgãos 

públicos e empresas privadas 

que permitam gerar conhecimento e posterior divulgação 

em revistas cientificas. 

Faculdade de Veterinária 

  

Pires (RE) 

Conv. 20/2009 

Compromisso social com a comunidade, otimizar o ensino 

de graduação no desenv. e manutenção de programas de 

ensino, pesquisa, extensão, estágios 

e treinamentos 

Reitoria 

  

P.G. Agronomia Curso de Pós-Graduação em Agronomia Fac. Agronomia Eliseu 

Maciel 

P.G. Desenho Receita ref. Inscrições do curso de especialização em 

Desenho 

Instituto de Física e 

Matemática 

P.G. ED Especialização em Direito Ambiental Faculdade de Direito 

P.G. Educação 

Física 

Curso de Pós-Graduação em Educação Física Escola Superior de 

Educação Física 

P.G. Geografia Curso de Pós-Graduação em Geografia Instituto Ciências 

Humanas 

P.G. Letras Curso de Pós-Graduação em Letras Instituto de Letras  

P.G. Odonto Pós-Graduação em Traumatologia Buco-Maxi-Facial Faculdade de 

Odontologia 

P.G. Zootecnia Pós-Graduação em Zootecnia FAEM - Depto Zootecnia 

Planta Daninha Soja Avaliar o desempenho do herbicida Ricer no controle de 

Plantas Daninhas 

FAEM- Depto 

Fitossanidade 

Planta de 

Panificação 

Prestação de serviço na fabricação de pães Faculdade de Ciências 

Domésticas 

PPG Memória  Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural Inst. de Artes e Design 

Prêmio Professores 

do Brasil-Conv.  

18/2009 

Projeto de Pesquisa Professores do Brasil - Valorização 

do Ensino Básico 

  

CAVG 
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Produção de Soja Curso de especialização para profissionais FAEM- Depto Fitotecnia 

Produção Enxuta 

  

Capacitar e treinar profissionais das empresas privadas 

nos conceitos e práticas de produção enxuta 

Faculdade de 

Administração e Turismo 

Realidade nas Feiras Arrecadação de inscrições do evento Feiras de Ciências 

no CAVG 

CAVG 

Rede Carvão 

  

Prestação de Serviços envolvendo pesquisas voltadas à 

recuperação da qualidade de solos da mina de Candiota 

FAEM – Depto. Solos 

  

Saldos Centro de 

Pesquisa 

Resíduo saldo de Pesquisa  FM - Centro de Pesq. 

Epidemiológicas  

SEBRATEC Curso de Especialização para profissionais Pró-Reitoria de Pesq. e 

Pós Graduação 

SPAF Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola 

Familiar 

FAEM 

Uni Sem Fronteiras Universidade sem Fronteiras Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo 

Zootecnia Prestação de Serviços do Depto. de Zootecnia FAEM – Depto. 

Zootecnia 

 

 

6 - MELHORIAS PERMANENTES 

 

INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 

No dia 1º de março de 2010 foram inauguradas 

as instalações do Programa de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde na área de Oncologia. O 

projeto, instituído pela UFPel, é a integração entre 

várias especialidades da saúde, o que vai 

aperfeiçoar o tratamento do paciente oncológico. 

A residência capacitará enfermeiros, 

nutricionistas, psicólogos e odontólogos para a 

busca da integralidade na atenção em saúde, por 

meio da conexão de conhecimentos e práticas que 

permitam construir competências compartilhadas 

para atender as necessidades de cuidados orientadas pelos princípios e diretrizes do SUS.  

A residência multiprofisional é uma reivindicação antiga dos profissionais da saúde. O novo conceito 

humaniza o atendimento já que o profissional estará habilitado a enxergar o paciente na sua totalidade e não 

apenas a sua enfermidade. O paciente também é beneficiado com a assistência capacitada, envolvendo 

mais sensibilidade no atendimento.  

A pós-graduação Lato Sensu tem duração de 24 meses e carga horária semanal de 60 horas dedicadas 

em tempo integral. Os novos residentes terão 1.152 horas de atividades teóricas e 4.608 horas de atividades 

práticas. 
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SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS  

  

Em 2010 foi entregue a obra do depósito externo 

para resíduos. Esta unidade é dividida em boxes 

com identificação de acordo com a classificação do 

resíduo hospitalar: Classe A para resíduo infectante, 

Classe B para resíduo químico, Classe E para 

material pérfuro-cortante e Classe D para resíduo 

comum. Também possui um compartimento para 

guarda provisória de roupa suja. O projeto foi criado 

de acordo com a legislação vigente para atender as 

necessidades e a demanda da Instituição. 

 

 

SALA DE RECREAÇÃO PARA ADULTOS 

  

Em agosto de 2010 uma antiga aspiração tornou-

se realidade: a criação de uma sala de recreação 

para adultos.  

A sala localiza-se na Clínica Médica, maior 

unidade de internação do Hospital Escola e 

disponibiliza cinco poltronas, televisão 29”, mesa de 

jogos e revistas.   

 

 

 

 

 

VESTIÁRIOS 

 

 

Em 2010 os funcionários do Hospital Escola 

ganharam novos vestiários feminino e masculino, 

localizados em frente ao hospital.  

As novas estruturas contam com chuveiros e 

sanitários em número suficiente para atender a 

necessidade, em espaço amplo e em condições 

adequadas de funcionamento.   
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PEDIATRIA 

 

As enfermarias do setor de pediatria foram 

pintadas, houve melhorias nos armários, colocação 

de ar condicionado, destacando-se a implantação de 

rede de oxigênio e ar comprimido em todas elas. 

Também o Posto de Enfermagem foi remodelado e 

foram colocadas novas cortinas e luminárias no 

setor.  

Foram adquiridos oxímetros, monitores 

cardíacos, umidificadores e fluxômetros além de 

alguns computadores para serem utilizados no 

serviço. 

 

FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO 

 

No ano de 2010, a estrutura física da Unidade de 

Farmácia Central foi reprojetada a fim de melhorar e 

otimizar os processos de gestão de medicamentos e 

insumos médico-hospitalares.  

Além da reforma arquitetônica, a farmácia 

recebeu todo o mobiliário novo o qual foi projetado 

baseado nas alterações físicas, necessidade do 

Serviço e para garantir uma melhor ergonomia para 

os colaboradores. O setor foi contemplado ainda 

com mais um climatizador de ar.  

 

 

 

7 - QUALIFICAÇÃO  

 

CAMPANHA DE LAVAGEM DAS MÃOS 

  

No dia 5 de maio comemorou-se o Dia Mundial 

de Higienização das Mãos. Em todo o mundo foram 

promovidas atividades para conscientizar os 

profissionais de saúde, os administradores 

hospitalares e a população sobre a importância da 

lavagem das mãos para a prevenção de infecções. 

No Hospital Escola, a Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH) e a Gerência de 

Risco Sanitário Hospitalar (GRSH) com o apoio da 

OSC Gesto, promoveram um evento para 

conscientizar sobre a importância deste simples ato. 

Funcionários e acadêmicos assistiram o vídeo “Higienize as Mãos”, da Anvisa/OMS e tiveram orientações de 

profissionais do Hospital Escola. 
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CAMPANHA SOBREVIVENDO A SEPSE 

 

O Instituto Latino Americano para Estudos da 

Sepse (ILAS) vem implementando a nível mundial a 

campanha “Sobrevivendo a Sepse”, que tem como 

principal objetivo reduzir a taxa de mortalidade por 

sepse em 25% nos próximos cinco anos.  

O ILAS considera que políticas institucionais 

baseadas em evidências científicas, norteadas por 

indicadores de qualidade, podem reduzir a 

mortalidade de pacientes com sepse. Redução de 

tempo de internação hospitalar, redução dos custos 

de tratamento e retorno mais precoce dos pacientes 

às suas atividades são outras repercussões consequentes da campanha sobrevivendo a sepse. 

O Hospital Escola UFPel/FAU, através da UTI Adulto, implementou a campanha a partir do mês de 

outubro de 2010, assumindo o compromisso de aderir aos protocolos apresentados pelo ILAS.     

O ILAS apresentou a campanha para a instituição no dia 22, em um período de duas horas aos 

profissionais que acompanham os pacientes com sepse no hospital, tendo como principal objetivo orientar a 

identificação de sinais e sintomas, viabilizando assim a implementação precoce das medidas para manejo da 

sepse, sepse grave e choque séptico.   

 

III FÓRUM DE DISCUSSÃO DO PROCESSO DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS NA REGIÃO SUL 

DO RS 

 

Nos dias 05 e 06 de novembro, na Associação 

Comercial de Pelotas foi realizado o III Fórum de 

Discussão do Processo Doação e Transplante de 

Órgãos na Região Sul do RS e a I Mostra de 

Produção Científica e Artística Relacionada a 

Doação e Transplantes de Órgãos.  No evento foram 

abordados temas como: A organização e a situação 

atual do processo doação e transplantes de órgãos 

no Brasil; O ser doador e a família; O ser profissional 

e o transplante; O ser e viver transplantado.  

O fórum foi organizado pela Associação Brasileira 

de Transplante de Órgãos (ABTO), FIERGS e ADOTE e pelas CIHDOTT‟s (Comissão Intra-Hospitalar de 

Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes) do Hospital Escola UFPel/FAU, Santa Casa de Misericórdia 

de Pelotas, Hospital Universitário São Francisco de Paula e Sociedade Portuguesa de Beneficência.  
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8 - HUMANIZAÇÃO 

 

GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO  

 

Com o objetivo de qualificar o atendimento 

realizado no Hospital Escola UFPel/FAU, a 

instituição engajou-se na Política Nacional de 

Humanização, que busca efetivar os princípios do 

SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, 

qualificando a saúde pública no Brasil  e 

incentivando trocas solidárias entre gestores, 

trabalhadores e usuários.     

A Humanização busca construir e promover a 

interação entre os diferentes atores envolvidos na 

promoção de saúde, prevenindo o mecanicismo, 

automatismo ou tecnicismo do processo de trabalho. 

No HE, o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), que está em atividade desde 2002, é um eixo 

articulador de todas as práticas. Com reuniões quinzenais, além de debater aspectos do dia-a-dia do HE, o 

GTH promoveu as seguintes ações:  

 

PÁSCOA 

 

 Na primeira semana de abril, o Hospital Escola 

comemorou a Páscoa distribuindo para todos os 

funcionários, pacientes e acompanhantes 

mensagens alusivas a data e bombons, doados pela 

Ecosul.  

 Por iniciativa da Igreja Evangélica Luterana 

do Brasil, os pacientes internados também 

receberam mini-cestinhas com um chocolate e 

bolachinhas, além de ovos pintados recheados de 

amendoins e balas.  

Ainda dentro das comemorações foi promovido o 

encontro denominado “Renascer”, uma reflexão sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, com o voluntário e 

Teólogo Adelar Munieweg e a Psicóloga do Hospital Escola Maria Helena Silveira.  

 

DIA DO TRABALHADOR 

 

Uma série de atividades foi realizada para os 

funcionários em comemoração ao Dia do 

Trabalhador. Dentre elas, uma palestra sobre 

motivação com a Psicóloga Sulanita Arruda e 

atividades de saúde, promovidas pela CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

Funcionários puderam medir a pressão com o 

Serviço de Enfermagem, fazer o cálculo do IMC, 

receber orientações dietéticas com a equipe da 
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Nutrição e ter orientações físicas com o Educador Físico Henrique Arrieira.  

 O Serviço de Fisioterapia promoveu Ginástica Laboral em todos os setores administrativos e 

assistenciais. Além disso, os funcionários também tiveram a oportunidade de cortar o cabelo e as mulheres 

tiveram direito à maquiagem, feita por uma profissional da Extractus. O Projeto de Abordagem e Prevenção 

do Tabagismo participou fazendo um alerta sobre os malefícios do cigarro. 

 

DIA DAS MÃES  

 

O Hospital Escola UFPel/FAU homenageou, em 

maio de 2010, as mães funcionárias, pacientes e 

acompanhantes pela passagem do Dia das Mães.  

Em comemoração a data, o grupo de 

humanização, com o apoio da Ecosul e da Extractus 

manipulação e cosméticos, distribuiu uma escova de 

cabelos com espelho e uma amostra de deo-colônia 

para cada mãe. 

 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DA FAU 

 

O 29° aniversário da Fundação de Apoio 

Universitário foi comemorado no dia 10 de junho de 

2010 com uma confraternização que reuniu 

diretores, funcionários, pacientes e acompanhantes. 

Para comemorar a data, uma homenagem foi 

promovida pelo grupo de Humanização do Hospital 

Escola. A psicóloga Maria Helena Silveira, em nome 

do grupo, fez uma reflexão pelo momento e 

ressaltou a importância do funcionário. 

O Diretor Geral do Hospital Escola UFPel/FAU, 

Dr. Carlos Augusto Tavares, aproveitou a ocasião 

para agradecer a todos os que participam e apóiam a Fundação.   

No evento também esteve presente o Vice-Reitor da UFPel, Prof. Manoel Luiz Brenner de Moraes, que 

parabenizou tanto a Fundação quanto a UFPel.  

A Extractus manipulação e cosméticos ofereceu dez kits que foram sorteados entre os presentes, em 

alusão aos seus dez anos de atividades, também comemorados no mês de junho. Logo após o sorteio, foi 

cantado o tradicional parabéns e o bolo, adquirido com apoio da ONG Gesto foi oferecido a todos os 

trabalhadores e pacientes e outro bolo, confeccionado pelo Restaurante Escola/UFPel, foi distribuído aos 

acompanhantes dos pacientes do Hospital Escola. 

A comemoração do aniversário é muito importante para estreitar os laços entre a instituição, seus 

trabalhadores e a comunidade.  
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FESTA JUNINA 

 

Na tarde do dia 29 de junho, os pacientes do 

Hospital Escola UFPel/FAU comemoraram a festa 

junina com música, pipoca, amendoim e pescaria.  

O grupo de Humanização do HE enfeitou os 

corredores do hospital com bandeirinhas para 

comemorar a data, e integrantes do grupo, vestidas 

a caráter, percorreram todos os leitos distribuindo 

pipoca e amendoim, doados pela ONG Gesto, para 

todos os pacientes e funcionários.   

Com a colaboração de doações da Extractus 

manipulação e cosméticos e Ecosul, foi possível a 

realização da pescaria, brincadeira típica de São João, com pacientes e funcionários.  

Também para lembrar a data, nos últimos anos, todos os dias 24 de junho as funcionárias do Posto de 

Enfermagem da Ginecologia e Obstetrícia atendem as pacientes com vestimentas típicas. Este ano não foi 

diferente: chapéu, maquiagem e retalhos coloridos enfeitaram os jalecos brancos. Uma forma de tranquilizar 

e descontrair as futuras mamães e demais pacientes internadas.    

 

DIA DOS PAIS  

 

Com o objetivo de fazer uma homenagem a 

todos os pais que percorrem o hospital o Grupo de 

Trabalho de Humanização do Hospital Escola 

UFPel/FAU promoveu uma atividade onde todos os 

funcionários, acompanhantes e visitantes receberam 

fragrâncias doadas pela Extractus manipulação e 

cosméticos e os pacientes receberam meias ou 

mantas doadas por membros da Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil, com uma mensagem alusiva a 

data.  

 

 

BRECHÓ SOLIDÁRIO 

 

Com o objetivo de investir em melhorias no 

atendimento a pacientes e acompanhantes do 

hospital, o Grupo de Trabalho de Humanização 

criou o Brechó Solidário, que teve início em 2009 e 

teve continuidade em 2010.     

Nos meses de abril de maio foram realizadas 

duas edições do evento, com o apoio da 

comunidade, que contribuiu tanto doando quanto 

comprando roupas, sapatos e acessórios. O valor 

arrecadado nestas atividades foi destinado para 

aquisição de duas TV‟s 29”, colocadas nas salas de 
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recreação adulto e infantil, duas cadeiras para amamentação na UTI Neonatal, duas cadeiras para 

acompanhantes da Cirurgia e uma mesinha infantil para a sala de recepção do paciente do Bloco Cirúrgico.  

 

DIA DAS CRIANÇAS 

 

Para celebrar a data foi realizada uma grande 

festa ao ar livre com brinquedos infláveis, 

distribuição de pipoca, algodão doce, geladinhos, 

refrigerantes e brincadeiras, como a pescaria, que 

distribuiu brinquedos a todas as crianças presentes.  

A festa contou com a presença de crianças que 

estavam ou já estiveram internadas na Unidade de 

Pediatria do hospital, filhos dos funcionários, 

colaboradores e também crianças da comunidade.  

O objetivo da festa foi proporcionar, através de 

um ambiente humanizado, alegria e diversão a 

todos os presentes e, especialmente aos internados, transformar a sensação de doença em saúde, 

propiciando a saída por alguns instantes do clima hospitalar, para que pudessem desfrutar e compartilhar 

momentos de prazer com os demais envolvidos. A realização do evento só foi possível através do patrocínio 

da Ecosul e do apoio da ONG GESTO. 

Também em alusão ao dia da criança, a empresa Lifemed realizou uma ação em conjunto com o grupo 

Doutores das Artes, do projeto Arte e Saúde/UFPel. As crianças da ala pediátrica do hospital receberam 

brinquedos, cantaram e dançaram com o grupo. 

 

CONFRATERTIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 

 

 Como uma forma de reconhecer o esforço 

dos colaboradores, e comemorar o encerramento de 

mais um ano de superações, desde março o Grupo 

de Humanização do HE realizou diversas ações para 

angariar verbas para a realização de uma festa de 

final de ano. Com o apoio de todos os funcionários, 

foi possível arrecadar verba suficiente para 

proporcionar uma festa, realizada no dia 11 de 

dezembro. 

 O evento contou com a participação de 

mais de 170 funcionários do hospital e da Extractus. 

Na ocasião, a Direção do HE agradeceu o empenho dos funcionários, comprovado pela classificação do 

Hospital Escola na pesquisa de satisfação dos usuários do SUS. Durante a festa foram sorteados vários 

brindes entre os participantes. Em parceria com a Comissão de Saúde Ambiental foram oferecidas mudinhas 

de plantas nativas. 
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NATAL 

 

O Hospital Escola comemorou a chegada do 

Natal antecipadamente, com a visita do Papai Noel 

no dia 21 de dezembro. A visita iniciou pela 

Pediatria, com distribuição de presentes doados pela 

comunidade às crianças que estavam internadas, 

estendendo-se por todo o hospital. Além dos 

pacientes, os funcionários receberam um mini-

panetone, adquirido com recurso arrecadado em 

ações do Grupo de Humanização realizadas durante 

o ano. O Papai Noel, voluntário Fernando Kessler, 

nesta época reserva um espaço na sua agenda para 

o Hospital Escola, e incansavelmente abraça todos os funcionários e pacientes, tirando fotos com quem 

quiser. 

Desde o início do mês, funcionários do Hospital Escola se mobilizaram para ajudar mais uma vez a tornar 

o Natal das senhoras da Sociedade São Vicente de Paulo especial. Muitos presentes foram doados e a 

entrega foi feita no dia 23 às senhoras, que puderam também saborear bolo e salgadinhos e dançar com a 

música do Grupo Medicação. 

 

PREMIAÇÃO SUPER COLEGA E FUNCIONÁRIO DESTAQUE 

 

No dia 29 de dezembro um encontro reuniu os 

colaboradores para confraternizar o final de ano e 

homenagear os profissionais que se destacaram 

durante 2010, com o resultado das premiações 

“Super Colega” e “Funcionário Destaque”.  

Assim como no ano passado, o Grupo de 

Humanização entregou troféus para os três primeiros 

colocados na avaliação Funcionário Destaque, que 

são os colegas com maior número de citações entre 

os elogiados na pesquisa de satisfação do cliente, e 

para os três “Super Colegas” avaliados por critérios 

como profissionalismo, capacidade de trabalhar em equipe, disposição para ajudar os outros setores e bom 

relacionamento com os públicos interno e externo. 

Na ocasião, foi apresentado um vídeo que fez um resgate dos acontecimentos do ano de 2010 no 

Hospital. 
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9 - ATENÇÃO MÚLTIPLA 

 

A Fundação de Apoio Universitário desenvolve várias atividades com a intenção de promover o bem-

estar dos usuários de seus serviços. 

 

POUSADA PARA OS FAMILIARES 

 

A UTI Pediátrica e Neonatal do Hospital Escola 

UFPel/FAU recebe muitos pacientes do interior do 

estado. Muitas vezes as mães destas crianças, que 

estão longe de sua cidade natal, não têm 

conhecidos em Pelotas e nem condições para ficar 

em um quarto alugado. Pensando em proporcionar 

um pouco de conforto nesta hora difícil, o HE dispõe 

de um local para abrigar essas mães de crianças 

internadas na UTI. 

Este serviço já era oferecido, mas ficava distante 

do hospital. Em 2010 foi conveniado um novo local, 

na mesma quadra do HE, facilitando assim o deslocamento. A pousada possui beliches e banheiro e a 

alimentação é oferecida no próprio hospital. 

 

SACOLAS-RANCHO 

 

Através de convênio com o poder judiciário (1º 

vara de execuções criminais), o Hospital Escola, 

através do Serviço Social recebe sacolas rancho, 

que são pagas como forma de pena alternativa e 

doadas às instituições, pelos infratores que se 

enquadram nos critérios do código penal.    

Estas sacolas são repassadas aos pacientes e 

familiares, que após avaliação sócio-econômica 

recebem este benefício para ser utilizado em suas 

residências, também objetivando prevenir a 

reincidência hospitalar.  

 

PRESTADORES DE SERVIÇO À COMUNIDADE 

 

O HE em convênio com o poder judiciário, 

através do setor de Serviço Social coordena o 

trabalho de prestação de serviço à comunidade. Os 

prestadores de serviços são réus primários, 

infratores com regressão de medidas ou substituição 

da pena, encaminhados pela Vara de execuções 

Criminais do Fórum, Secretaria de Direitos Humanos 

e Justiça Federal. Durante o ano de 2010 o HE 

recebeu 18 prestadores. 
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GRUPO DE GESTANTES 

 

Desde o ano 2000 o Hospital Escola promove 

semanalmente reuniões com as gestantes do 

serviço de Pré-natal. A equipe do Grupo de 

Gestantes é formada por profissionais das áreas da 

medicina (gineco/obstetrícia e pediatria), psicologia, 

nutrição, enfermagem e serviço social, que buscam 

dar suporte às futuras mamães, diminuindo a 

ansiedade gerada pelas mudanças que ocorrem 

tanto física quanto emocionalmente. 

Também são objetivos do grupo: esclarecer e 

estimular os cuidados com a saúde da gestante e a 

do bebê; auxiliar a gestante a compreender e elaborar as ansiedades naturais da gravidez, através de 

orientações e informações; otimizar o vínculo da mãe com o bebê, incentivando a amamentação e 

orientação quanto a puericultura; trabalhar a equipe multidisciplinar, buscando um atendimento humanizado 

e integrado às gestantes; qualificar a equipe multidisciplinar; promover uma troca de experiências entre as 

gestantes; reforçar o vínculo da gestante com a instituição.                 

 No ano de 2010 foram realizados 43 encontros de gestantes. 

 

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS 

 

Através de um convênio entre a ONG Parceiros 

Voluntários e o Hospital Escola UFPel/FAU, 

integrantes da comunidade recebem orientações e 

são encaminhadas ao trabalho voluntário. Essas 

ações se direcionam ao bem-estar dos pacientes e 

familiares do HE. Neste ano o HE contou com 

voluntários atuantes nos setores de recreação, 

biblioteca móvel e assistência social.  

 

 

 

 

RECREAÇÃO INFANTIL   

 

O Serviço de Pediatria do Hospital Escola 

UFPel/FAU possui uma sala destinada ao 

entretenimento das crianças internadas e seus 

acompanhantes. Lá ficam disponíveis diversos 

materiais que oferecem os mais variados 

passatempos, tais como jogos, televisão a cabo, 

brinquedos e utensílios de pintura e desenho. 

Também é um local onde os pacientes e 

acompanhantes podem fazer refeições em um 

ambiente agradável.  

Trabalhos relacionados às principais datas 
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comemorativas, como o Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia da Criança e Natal fazem com que a 

Recreação passe por uma completa transformação nessas datas, com atividades, apresentações e 

caracterização do ambiente, de acordo com o festejo específico. 

Brincadeiras que estimulam relações de convivência, força, localização temporal e espacial, jogos que 

favorecem o desenvolvimento de habilidades como coordenação motora, percepção visual e raciocínio lógico 

são algumas das atividades desenvolvidas na Recreação da Pediatria. Durante o ano de 2010 o Programa 

abrangeu 233 crianças. 

 

CARRINHO DA LEITURA 

 

O Carrinho da Leitura é um projeto que tem por 

objetivo disponibilizar momentos de lazer e 

distração a acompanhantes e pacientes internados 

no Hospital Escola. Com ajuda de voluntários e de 

colaboradores, o Carrinho percorre os leitos do HE 

proporcionando momentos de descontração em 

situações nem sempre fáceis. Este contato fortalece 

a relação entre a Instituição e seus usuários, 

resultando em um acolhimento humanizado. 

O Carrinho é um móvel especialmente preparado 

para levar o material, recebido através de doações 

da comunidade, a pacientes e acompanhantes que se encontram nas unidades de internação do Hospital. 

Essa estrutura permite visualizar e escolher conforme a preferência de cada paciente os impressos 

disponíveis. 

 

GRUPO MEDICAÇÃO 

 

Os aparelhos clínicos dividem o espaço com os 

instrumentos musicais uma vez por semana no 

Hospital Escola UFPel/FAU, onde pacientes 

internados, acompanhantes e profissionais da saúde 

passam por um momento de descontração para 

amenizar os motivos que os trazem até o hospital ou 

simplesmente para fazer o tempo passar mais 

rápido.  

Há oito anos as tardes de quinta-feira se 

tornaram mais alegres graças ao Grupo Medicação, 

um projeto com voluntários que tem o objetivo de 

humanizar os cuidados de saúde no hospital. 

Ao entrar no hospital são recebidos com sorrisos pelos funcionários que admiram o trabalho do Grupo e 

com ar de curiosidade pelos que ainda não conhecem. Rapidamente os corredores do hospital são 

preenchidos pela música contagiante e todos os que estão por perto são embalados pelas canções em ritmo 

de samba.  

O Grupo parte do serviço de Oncologia e então percorre todas as unidades de internação do HE. Os que 

usufruem desta terapia asseguraram que não existe Medicação melhor para a alma. 
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DOUTORES DAS ARTES 

 

O Hospital Escola recebe mensalmente um 

grupo formado por arte-educadores, vindos do 

Instituto de Artes e Design da UFPel, que 

transformam a rotina dos corredores da ala 

pediátrica. Os Doutores das Artes encenam, 

brincam e cantam com as crianças internadas. A 

intenção deste trabalho é diminuir as tensões 

comuns ao ambiente hospitalar, espalhando 

sorrisos nos pacientes e seus pais.    

As atividades são desenvolvidas junto às 

crianças internadas na Pediatria e na UTI Pediátrica 

e Neonatal. Em datas comemorativas, as atividades são estendidas a todos os pacientes do hospital. 

 

GRUPOS DE CORAIS  

 

Semanalmente grupos musicais e corais 

integrantes da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana do Brasil visitam o HE, com o objetivo de 

levar uma mensagem de fé, esperança, ânimo e 

alegria aos pacientes, médicos, enfermeiros e 

funcionários.  

Os grupos Pelos Caminhos da Esperança, 

Paraíso, Pequenos Cantores de Cristo, Juventude 

Evangélica, Coral da Comunidade Martim Lutero, 

Coral da OASE Martim Lutero, Ecos de Louvor e 

União em Cristo se revezaram nas visitações no 

ano de 2010. 

 

GRUPO AMIGAS DO HE 

 

Em agosto de 2010, senhoras da comunidade 

criaram o grupo Amigas do HE, que voluntariamente 

se dedica a fazer ações para arrecadar verbas para 

serem destinadas a melhorias para os pacientes. Em 

2010 foram feitas vendas de bolachas, brechós e 

uma feirinha de Natal. Com o valor arrecadado 

nestas ações foram comprados 400 metros de tecido 

para a confecção de lençóis para o hospital. 
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CIRANDA DO XICO LOKO 

 

No mês de novembro de 2010 mais um projeto 

voluntário passou a integrar a relação de 

atividades de humanização no hospital. O grupo 

chamado „„Ciranda do Xico Loko‟‟ fez a primeira 

visita no dia 11. Caracterizados de palhaços, o 

grupo percorre o hospital tocando e cantando 

músicas alegres. A principal atração é o violino, 

que muitas pessoas não estão acostumadas a 

ouvir ao vivo. O objetivo do grupo é levar alegria a 

pacientes hospitalizados, seus cuidadores e 

profissionais de saúde, através da arte e da 

brincadeira. A ciranda é formada por um grupo de profissionais liberais (psicólogo, advogados, músico, 

professora, bancária) que realizam a atividade semanalmente.                 

 

OSC GESTO 

 

A Organização da Sociedade Civil – OSC 

Gesto – Grupo pela Educação, Saúde e 

Cidadania que atua na elaboração e 

desenvolvimento de projetos que visam a 

defesa, a elevação e a manutenção da 

qualidade de vida do ser humano, em 2010 

trabalhou junto a diversos grupos formados por 

famílias de baixa renda, crianças, adolescentes, 

caminhoneiros, portadores do vírus HIV, 

homossexuais e profissionais do sexo. 

Com a estrutura funcional mantida pela 

Fundação de Apoio Universitário, devido à 

parceria firmada em 2006, a Gesto ganhou tranquilidade para trabalhar e desenvolver projetos sociais 

voltados à população de maior vulnerabilidade.  

 A OSC Gesto executou neste ano diversos projetos voltados à orientação e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). Entre as atividades destacam-se:  

Projeto Carona: foi desenvolvido em parceria com a Ecosul junto a caminhoneiros e motoristas, com 

disponibilização de informações para o combate a exploração sexual, DST/AIDS, HIV e drogas. Distribuição 

de informativos e preservativos. Mais de 1000 abordagens em 12 campanhas. 

RevHIVer: realizado por grupos de prevenção às DST/Aids, convivência e de inclusão social junto a idosos. 

Realização de grupos semanais de convivência, visitas domiciliares, passeios e outras atividades sócio-

educativas trabalhando a inclusão e a valorização da vida.  Média de 40 grupos e 06 passeios.  

Adolescendo: são encontros semanais junto a adolescentes desenvolvendo atividades nas áreas de cultura 

e informática, além da realização de palestras nas escolas públicas visando informar sobre prevenção às 

DST/Aids, gravidez na adolescência, contracepção, homofobia e Direitos Humanos, aborto, drogas e redução 

de danos. Aproximadamente 36 grupos em 2010 para 30 beneficiados, mais de 150 beneficiados diretamente 

através de acolhimentos e atendimentos com técnicos. Oficinas informativas em escolas sobre DST/AIDS, 

sexualidade, sexualidades e drogas, com 600 adolescentes de várias Escolas do município e região. 



 

 41 

ConvHIVer: uma realização de grupos de convivência e adesão aos Anti-Retro-Virais junto a  portadores do 

vírus HIV e sua rede de socialização. Disponibilização de aproximadamente 150 cestas básicas e alimentos, 

além da distribuição de vales transporte. Aproximadamente 30 grupos em 2010, 20 famílias na sede da ONG 

e outras 30 famílias do Passo do Salso.  

Qual é a sua?: realiza abordagens com distribuição de informativos e preservativos, divulgando os Direitos 

Humanos e estimulando práticas mais seguras entre os homossexuais: Encaminhamento de casos de 

violação dos seus DH ao serviço jurídico da Gesto. Mais de 1000 abordagens em seus pontos de encontro.  

Gesto de solidariedade: caracteriza-se por realizar mutirões que reúnem profissionais voluntários de 

diversas áreas para prestarem serviços gratuitos a comunidades em situação de vulnerabilidade: 04 

campanhas, média de 350 pessoas beneficiadas por encontro. 

Escola de Cidadania: possibilita acolhimento, atendimento e orientação jurídica, de maneira gratuita, para 

pessoas em maior situação de vulnerabilidade que tiveram seus direitos humanos violados de alguma forma. 

Foram feitos aproximadamente 60 atendimentos. Ainda a realização de oficinas informativas em forma de 

cursos com o objetivo de empoderar lideranças comunitárias, que beneficiou aproximadamente 120 pessoas. 

Inclusão Digital: visa contribuir com a diminuição do analfabetismo digital, juntamente a adolescentes e 

idosos em situação de vulnerabilidade social. Foram realizados 05 cursos, com 50 alunos.  

Em 2010 foram distribuídos mais de 15.000 informativos confeccionados para as campanhas e ações, 

distribuídos aproximadamente 26 mil preservativos masculinos, 600 gel, 400 preservativos femininos, e foram 

proferidas 40 palestras onde 1300 pessoas foram beneficiadas. 

Foram realizados também 117 encaminhamentos para serviços do SUS e do SUAS (testagem anti-HIV, 

farmácia, especialistas, benefícios do LOAS, programas federais, etc) e acolhidas 150 pessoas enviadas por 

órgãos públicos, instituições parceiras e outros. Ainda foram realizados 250 atendimentos em grupo ou 

individuais.  

A Gesto é composta por uma equipe multiprofissional, formada por redutores de danos, multiplicadores 

de prevenção, acolhedores, aconselhadores, professores, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, 

advogados, oficineiros, técnicos de enfermagem e de informática, acadêmicos de Enfermagem e de Serviço 

Social, além de outros colaboradores. No ano de 2010 a Gesto esteve presente em diversos eventos, 

workshop, encontros e fóruns, assim como participou de conselhos e comissões regionais. 

 

CORREDOR ARTE 

 

O Corredor Arte é um espaço que tem como 

objetivos principais humanizar o ambiente hospitalar 

e popularizar a arte, levando a mesma até aquelas 

pessoas que não costumam visitar museus e 

galerias.  

O corredor principal do hospital deixa de ser um 

local apenas de passagem, e torna-se um local de 

visita, de contemplação. As obras são trocadas a 

cada 21 dias, renovando assim as cores, formas e 

também a vida e a esperança de pacientes, 

acompanhantes e trabalhadores da saúde. 

Como uma galeria, o corredor abriga exposições de trabalhos artísticos em geral, tais como pintura, 

desenho, gravura, fotografia e artesanato e outras formas de arte adaptáveis ao espaço.   

Neste ano, o projeto Corredor Arte comemorou dez anos. Sem nunca ter parado as atividades, desde 18 

de setembro de 2000, o espaço totaliza mais de 200 exposições, sempre com a agenda repleta, alternando 
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trabalhos de artistas de Pelotas e da região, alunos do Instituto de Artes e Design/UFPel, grupos de saúde 

mental, ateliês, entre outros.  

Para comemorar esta data, o Corredor Arte abrigou uma exposição coletiva de artistas que fizeram e 

fazem parte da história deste espaço. Mais de vinte artistas produziram telas especialmente para esta mostra 

e doaram total ou parcialmente o valor da venda da obra para ser empregado na melhoria do espaço de arte 

do hospital.  A organização da exposição comemorativa contou com a parceria do Movimento dos Artistas 

Plásticos de Pelotas, que sempre acreditou e apoiou o Corredor Arte. 

Além da exposição, o Corredor Arte ofereceu, no dia 17 de setembro, a palestra “Arte e saúde: um campo 

de possibilidades”, com a psicóloga e artista visual Cynthia Luz Yurgel, que abordou os processos artísticos e 

a saúde física e mental, enfatizando os efeitos da arte em nosso emocional.   

 

 

10 - EXTENSÃO COMUNITÁRIA 

No decorrer de 2010, a FAU desenvolveu várias ações que promoveram a conscientização sobre a 

responsabilidade social da instituição perante seu público interno e externo. 

Destacam-se os programas e campanhas de atendimento direto à população: 

 

PROGRAMA DE ABORDAGEM E PREVENÇÃO AO TABAGISMO 

  

O Programa teve início no ano de 2008, com o 

objetivo de promover ações sistemáticas que 

desencadeiem reflexões sobre o tabagismo e a 

construção de posturas mais saudáveis, visando a 

uma maior qualidade de vida, atingindo tanto o 

ambiente acadêmico quanto à comunidade em geral. 

As atividades são desenvolvidas em datas 

pontuais do Calendário Anual do Tabagismo, como 

dia Mundial sem Tabaco (31 de maio) e Dia Nacional 

de Combate ao Fumo (29 de agosto), além de 

palestras, sensibilizações, oficinas e instalações em 

Escolas da Rede Pública e Privada do Município de Pelotas e nas dependências da UFPel. Em 2010 foram 

realizadas as seguintes atividades: 

 

Tema Local Data Participantes 

Jovens e Tabagismo Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes 05/04 48 

Tabagismo Encontro de Formação da Saúde Escolar – 5ª 

CRE 

25/05 17 

Tabagismo Escola Estadual Nossa Senhora Medianeira 17/06 73 

Crack e Tabagismo Secretaria de Educação  02/08 40 

Dependência do Tabaco SANEP 11/11 16 

Abstinência ao Álcool e Crack Faculdade de Enfermagem 24/11 43 
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AÇÃO VERÃO 

 

O Hospital Escola UFPel/FAU participou das 

atividades da Operação Verão 2010 Ecosul, que teve 

como objetivo orientar os milhares de motoristas que 

passam pela rodovia nesta época do ano, quanto 

aos cuidados com a saúde.  

Dentre as atividades realizadas, destaca-se a 

verificação da pressão arterial, taxa de açúcar no 

sangue, cálculo do IMC (índice de Massa Corporal), 

conscientização sobre a importância da doação de 

órgãos e dicas de saúde. 

A campanha foi realizada nos meses de janeiro, 

fevereiro e março, nas praças de pedágio da concessionária e nos balneários da região. 

 

SÁBADO SOLIDÁRIO 

 

O Hospital Escola UFPel/FAU participou do 

Sábado Solidário, realizado no dia 16 de maio, na 

Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus. 

Estiveram presentes tutores das áreas de Psicologia, 

Odontologia e Nutrição, além de residentes da 

Residência Multiprofissional Integrada em Oncologia 

do HE. Foram oferecidos exames de boca para 

crianças, funcionários, professores e pais de alunos, 

além de orientações sobre o auto-exame da mama, 

aferição da pressão arterial, promovidas atividades 

de recreação e orientações aos fatores modificáveis 

para o câncer.  

No dia 22 de maio o Hospital Escola participou do Sábado Solidário na Escola Dom Joaquim Ferreira de 

Melo, que contou com a participação do Serviço de Nutrição do Hospital Escola UFPel/FAU, através do 

cálculo do Índice de Massa Corporal dos alunos e distribuiu dietas, enquanto o Serviço de Enfermagem 

possibilitou a verificação da pressão arterial dos interessados. 

 

DIA MUNDIAL SEM TABACO 

 

Em 2010, no dia 31 de maio, Dia Mundial sem 

Tabaco, diversas ações foram desenvolvidas, 

visando levar à população informações sobre os 

danos causados pelo tabagismo e os benefícios 

advindos pela cessação deste.  

O Projeto de Prevenção e Abordagem ao 

Tabagismo do HE participou nesta data de ações 

fora do hospital, em Escolas, Rádios e no centro da 

cidade, além de uma Audiência Pública. No Hospital 

Escola foi feita exposição e distribuição de materiais 

informativos, alertando para os danos do fumo 
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passivo e solicitando a colaboração de toda a comunidade hospitalar para que não fume nas imediações de 

portas, entradas ou janelas do prédio.   

 

SAÚDE NA ESTRADA 

 

O ano de 2010 marcou a nona edição do 

Programa Saúde na Estrada, parceria entre o 

Hospital Escola UFPel/FAU e a Ecosul. Funcionários 

do Sistema de Saúde UFPel/FAU prestaram 

atendimentos aos caminhoneiros e motoristas, 

incluindo as comunidades adjacentes.  

O trabalho transcorreu nos dias 09, 10 e 11 de 

junho e 13 e 14 de setembro em postos de pedágio 

e de abastecimento, com serviços como aferição da 

pressão sanguínea, exame de glicemia capilar e 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), feitos 

por funcionários da Enfermagem, Nutrição e Laboratório do HE. Foram também distribuídos kits da Extractus 

manipulação e cosméticos, o Programa de Prevenção e Abordagem ao Tabagismo participou distribuindo 

material que alerta sobre os malefícios do cigarro e a ONG Gesto distribuiu preservativo e materiais 

informativos sobre DST‟s/AIDS. 

Para os caminhoneiros, o programa é uma oportunidade para descobrir eventuais problemas de saúde, 

evitando situações de risco aos próprios caminhoneiros e aos demais motoristas. 

 

DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO  

 

No dia 27 de agosto, em alusão ao Dia Nacional 

de Combate ao Fumo, o Hospital Escola ofereceu a 

palestra “Mulheres e Crianças x Cigarro”, com a 

Psicóloga do trabalho do HE Maria Helena 

Conceição Silveira.  

Na palestra a psicóloga abordou o tema desde a 

sua origem, quando a publicidade percebeu que a 

mulher poderia ser uma grande cliente, mostrou 

dados de pesquisas, riscos de doenças associadas 

para a mulher, para a gestante e para as crianças, e 

deu dicas para parar de fumar.  

 

DIA NACIONAL DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS   

 

Em comemoração ao dia nacional da doação de 

órgãos (27 de setembro), foi realizada panfletagem 

no calçadão da Andrade Neves com Sete de 

Setembro, para conscientizarão da necessidade da 

doação de órgãos, cadastro e coleta de amostra de 

sangue para doação de Medula Óssea, totalizando 

96 doadores. A ação foi promovida pelas CIHDOTT‟s 

do Hospital Escola UFPel/FAU, Hospital Universitário 
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São Francisco de Paula e Santa Casa de misericórdia de Pelotas, juntamente com a Adote e o Hemocentro. 

 

NUTRIDIA BRASIL 

 

O Hospital Escola da UFPel/FAU participou do 

NutriDia Brasil, que foi realizado no 4 de novembro 

de 2010 em todo o país, com o objetivo de 

conscientizar os profissionais da saúde sobre a 

importância da alimentação adequada para o 

processo de recuperação do paciente.  

A ideia básica do NutriDia é de que, em um único 

dia, tanto o paciente como o hospital sejam 

avaliados. O paciente deve informar sua história 

nutricional e como se encontra sua ingestão naquele 

dia. A instituição também é avaliada, através de 

informações a respeito de como manuseia os objetivos e cuidados nutricionais, assim como avaliar como foi 

a evolução daquele paciente após 30 dias. Desta forma, não apenas se identifica o paciente desnutrido, mas, 

também, busca-se identificar as causas que levaram a esta desnutrição durante a sua hospitalização.  

 

DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS 

 

No dia 01º de dezembro, em alusão ao Dia 

Mundial de Luta contra a Aids, o Hospital Dia do 

Hospital Escola, promoveu uma palestra sobre 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 

com a Ginecologista Marilene Bicca.  

O evento contou com a participação de 

funcionários do HE e alunos da Faculdade de 

Medicina, que receberam materiais informativos 

sobre a doença. Foram distribuídos 300 bottons e 

200 marcadores de livro, material produzido 

especialmente para a data.  

Os pacientes que estiveram no Hospital Dia receberam atendimento específico, resultado de exames e 

medicações, além de um kit fornecido pela farmácia Extractus. 
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11- UNIDADES DE APOIO 

 

EXTRACTUS 

 

Em 2010 a Extractus completou 10 anos de 

atividades no mercado. Para comemorar esta data, a 

farmácia criou um projeto de comunicação integrada, 

que propôs a realização de várias atividades junto a 

seus funcionários, clientes, prescritores e 

comunidade, durante todo o ano. 

A campanha “Extractus 10 anos”, apresentou um 

logotipo comemorativo, utilizado em vários materiais 

promocionais e administrativos a fim de divulgar 

massivamente esta data. Aproveitando a ocasião, foi 

lançado o novo site, totalmente reformulado. A nova 

apresentação visual proporcionou maior clareza e agilidade de informações. Novas sessões foram criadas a 

fim de manter o público mais informado sobre produtos e serviços, realizar uma comunicação mais efetiva 

com profissionais para auxiliar no esclarecimento de dúvidas técnicas bem como orientar os clientes através 

de dicas e curiosidades em prol de uma melhor qualidade de vida.  

A Extractus também realizou diversas ações promocionais e campanhas sociais voltadas ao público 

externo, como: Ação de Verão (Praia do Laranjal), participação no Liquida Pelotas Premiado (promoção 

Sindilojas), Dia Internacional da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Aniversário Extractus, Dia do Amigo, Dia dos 

Pais, Dia do Cliente, Campanha Brincadeira de Criança (arrecadação de brinquedos), Caminhada dos 10 

anos, Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele e Promoção de Natal.  

Além destas promoções, foram realizadas várias campanhas voltadas a saúde e qualidade de vida em 

parceria com a Ecosul, através dos projetos Ação Verão e Saúde na Estrada e também com o Hospital 

Escola UFPel/FAU através das atividades realizadas no Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional de Combate a 

Hipertensão Arterial, Dia do Controle do Colesterol e Dia de Controle do Diabetes. 

A farmácia também engajou-se em campanhas voltadas à saúde do meio ambiente. Através de uma 

parceria com o CEADI (Centro de Estudos e Atenção ao Desenvolvimento Integral), promoveu eventos 

voltados à preservação ambiental, com destaque para o Dia Mundial do Meio Ambiente, onde além da 

distribuição de mudas e adubos orgânicos aos clientes, foi realizado um plantio simbólico, comemorativo aos 

10 anos, na praça Prof. Celso Maia Carvalhal, na Avenida D. Joaquim. Essa atitude marcou o início de um 

projeto de revitalização da área que a farmácia deu continuidade através do Projeto Praças Verdes, com o 

plantio de mais oito mudas de Ipê Amarelo. 

Outras ações vieram reafirmar a preocupação com o meio ambiente, como a utilização de sacolas 

oxibiodegradáveis, a confecção de ecobags, objetivando reduzir o uso do plástico, a substituição interna do 

uso de copos plásticos por canecas de louça, a instituição do “Desconto Ecológico” para o cliente que optar 

em não utilizar a sacola plástica, o recolhimento de potes de medicamentos para reciclagem, além de outras 

atividades voltadas para a preservação ambiental. 

Objetivando concretizar essa ideologia, a Extractus lançou, ainda em 2010, a sua nova marca de 

trabalho, “Extractus - viva o verde”. Essa marca representa a filosofia da Extractus de que para se viver bem 

é necessário estar em harmonia com o meio ambiente, será utilizada em materiais ecológicos e em apoios 

que a farmácia venha a realizar como forma de propagar esse conceito. 

Tendo em vista os resultados obtidos a partir das pesquisas de clima aplicadas, a valorização dos 

funcionários foi bastante trabalhada nesse período. Além da realização de treinamentos internos, foram 

oportunizadas possibilidades de crescimento dentro da empresa.  
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Também foi dada continuidade em projetos de comunicação interna que prevêem comemorações em 

datas festivas e momentos de confraternização entre os colaboradores, objetivando maior integração. 

Em 2010 a Extractus teve um acréscimo de 6,19% no número de fórmulas manipuladas o que resultou 

em um aumento de, aproximadamente, 4% na arrecadação em comparação ao ano anterior. Mais de 70% 

deste valor refere-se à venda para cliente externo que também apresentou um aumento de 5% se 

comparado a 2009.  

 

VÉRTICO  

 

Especializada em confecção de vestuário 

profissional, a Vértico foi criada em 2004 com o 

intuito de atender a demanda interna do Sistema de 

Saúde UFPel/FAU. Localizada em área anexa ao 

Hospital Escola, é responsável pela confecção de 

jalecos femininos e masculinos, camisas, camisetas, 

conjuntos femininos e masculinos, macacões, 

jaquetas, abrigos de malha colegial, coletes, kit 

odontológicos, kit cirúrgico, roupa de cama para 

hotelaria hospitalar, perneira, aventais, toucas pra 

cozinheiros e todo o tipo de uniforme necessário 

para o desempenho das atividades no Hospital Escola e outras unidades. 

Dentre os serviços prestados em 2010, salienta-se a confecção dos uniformes para a farmácia Extractus 

atendendo as necessidades dos setores administrativos, dispensação e também para utilização em 

campanhas promocionais. Outro material, também desenvolvido para a farmácia e de grande aceitação, 

foram as ecobags, utilizadas com a intenção de minimizar a utilização de sacolas plásticas. 

Com a repercussão da alta qualidade apresentada em suas peças, a Vértico também passou a atender a 

solicitação de empresas externas de vários ramos de atividades, como o Restaurante Escola/UFPel, a Escola 

Luterana Redenção, a área da saúde do Exército, e também outras regiões, como São Lourenço e Porto 

Alegre. A Vértico ainda atendeu a demanda de diversos profissionais liberais através da confecção de 

vestuário para utilização em consultórios médicos. 

As peças são confeccionadas com excelente matéria prima, o que garante um acabamento perfeito e 

reafirma o compromisso da Vértico com a qualidade dos produtos oferecidos, sempre buscando a conquista 

de novos clientes. 

No decorrer de 2010 entre costura realizada para hotelaria do Hospital Escola e a costura industrial, a 

Vértico confeccionou 19.222 peças, o que representa um incremento de 45% em relação a produção do ano 

anterior. 

 

ADSWEB 

 

A ADSWeb é um setor da FAU que visa atender 

as necessidades, facilitar e qualificar os serviços 

utilizando a tecnologia da informação em favor da 

saúde. Sua estrutura está subdividida em quatro 

áreas: Suporte, Redes, Desenvolvimento e 

Cabeamento. Este último foi implantado em 2010, 

para se adequar às necessidades, devido ao 

aumento de demanda deste tipo de serviço. 
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É responsabilidade do suporte técnico o atendimento a 314 computadores e 117 impressoras distribuídos 

entre Hospital Escola, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Medicina, Ambulatório Central, Extractus e 

Unidades Básicas de Saúde. Em 2010 o suporte realizou 2168 atendimentos. O setor de Redes tem como 

atribuição principal o gerenciamento da rede, bem como dos recursos computacionais relacionados direta ou 

indiretamente. Ao desenvolvimento cabe a criação e aperfeiçoamento de softwares suprindo as 

necessidades da instituição e proporcionando um atendimento com maior eficiência e qualidade. O setor de 

cabeamento é responsável pela estrutura física da rede.  

A ADSWeb desenvolveu, implantou e aperfeiçoou diversos softwares em 2010. Destaca-se um software 

criado especificamente para trabalhar em clínicas médicas, com diversos recursos como receituário e banco 

de dados, rápido e fácil de utilizar, um software para a Extractus, o ADSManip, que controla o sistema de 

fórmulas, entrada de notas fiscais, controle de lotes , administração de estoque, cadastramento de médicos e 

pacientes. Igualmente destaca-se o ADS Hospitalar, onde um software de sinais vitais facilita o trabalho da 

equipe de saúde. 

As Unidades Básicas de Saúde também foram beneficiadas neste ano. A UBS Vila Municipal recebeu um 

software específico, sete máquinas novas, aumento de velocidade de internet e criação de uma rede virtual 

entre o posto e a FAU.  

Como medidas de segurança, este ano foi efetuada a compra de uma mídia para fazer backups, e houve 

a troca dos servidores para uma sala segura, no interior do hospital e abastecida por gerador, uma garantia 

de que não pare nunca. 

Ainda em 2010 foi reformulado novo design padrão de vários sites, como OSC Gesto, CCIH, Banco de 

Olhos, CIPA, Educação, PIDI e FAU.  

 

 

12 - QUALIDADE E RECONHECIMENTO 

  

DOAÇÕES  

 

O Hospital Escola UFPel/FAU atende toda a 

região sul do Estado e recebe pacientes para 

internação hospitalar exclusivamente pelo SUS 

(Sistema Único de Saúde). Grande parte desses 

pacientes provém de famílias e comunidades com 

baixo nível socioeconômico e, muitas vezes, 

necessitam de apoio material durante e após a 

internação hospitalar. Esse apoio é dado através de 

doações feitas pela comunidade que, 

espontaneamente, tem contribuído com a instituição 

nessa ajuda aos mais necessitados.  

  Durante o ano de 2010, várias instituições, grupos e pessoas trouxeram ao HE sua colaboração, 

ajudando a amenizar ou até mesmo suprir algumas necessidades de quem está em processo de 

recuperação da saúde. Foram recebidos enxovais, fraldas descartáveis, cestas básicas, que facilitam 

inclusive a alta hospitalar. 

O Hospital Escola recebeu, em julho deste ano, uma camisa oficial da seleção brasileira, usada na Copa 

da África e autografada pelo jogador pelotense Michel Bastos, entregue pela família do atleta.  Com o 

objetivo de arrecadar verbas para serem destinadas à pediatria do hospital, foi feita uma ação entre amigos e 

a camisa foi sorteada no mês de novembro. Após avaliação das necessidades da Pediatria, com o valor 

arrecadado, foi possível comprar um ressuscitador infantil, equipamento portátil ideal para procedimentos de 
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ventilação pulmonar em sala de parto, unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica, centro obstétrico e 

transporte intra e extra-hospitalar. 

 

A NOTA É MINHA 

 

O Hospital Escola UFPel/FAU participa desde 

2004 da campanha “A nota é minha”, promovida pelo 

Governo do Estado, que tem por objetivo combater a 

sonegação fiscal e apoiar entidades assistenciais. 

Com a participação neste programa, o HE busca 

captar recursos para reverter em melhorias e 

aquisições, beneficiando a comunidade.  

Através do apelo à população, o hospital 

arrecada notas fiscais, que posteriormente são 

digitadas e arquivadas. A cada 30 notas o 

consumidor recebe uma cautela com a qual participa 

do sorteio trimestral de vários prêmios. O HE conta, ainda, com o apoio de diversas instituições públicas de 

Pelotas, distribuindo urnas nestes locais para o recolhimento das notas fiscais. 

No ano de 2010 os recursos adquiridos com a participação no programa foram revertidos na compra de 

materiais e medicamentos, disponibilizados no HE à população de Pelotas e região. 

Como um incentivo para as pessoas juntarem e trocarem as notas na instituição, o HE criou a campanha 

Prêmio Extra, onde a cada 30 notas fiscais trocadas por uma cautela do programa A nota é minha, ganhava-

se um cupom para concorrer a um outro prêmio. 

No dia 13 de janeiro foi sorteada uma bicicleta. Vários funcionários estiveram presentes na Portaria do 

relógio ponto na hora do sorteio.  O contemplado com o prêmio foi o Sr. Ingo Nickel, que sempre faz as 

trocas no Hospital Escola UFPel/FAU. 

No dia 7 de abril foi sorteado um microondas. A funcionária do HE Edina Lima Lemos levou o premio. 

Mais dois prêmios foram sorteados no dia 16 de julho. Marta Tavares e Iara Xavier foram as contempladas 

com um DVD e uma sanduicheira grill.  

Em 2010 foram arrecadadas 488.960 notas ou cupons fiscais. 

 

COREDE 

 

Em 2010 o Hospital Escola participou em do 

processo de consulta popular do COREDE SUL 

(Conselho Regional de Desenvolvimento da Região 

Sul) com a apresentação de projeto de Reforma e 

Ampliação da UTI Neonatal. Vários projetos de 

diversas áreas estavam concorrendo à verba.  

No dia 12 de maio de 2010, no saguão da 

Prefeitura Municipal de Pelotas, aconteceu a 

primeira etapa de votação. O projeto do Hospital 

Escola foi o segundo mais votado, com 851 votos, e 

assim, passou para a próxima fase, onde concorreu 

com os projetos da região sul do Estado.  
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 No dia 23 de junho aconteceu a segunda etapa. As votações puderam ser feitas pela internet ou em 

urnas espalhadas pela cidade. O projeto do Hospital Escola obteve mais de 22 mil votos, sendo o terceiro 

projeto mais votado da área da saúde.  

 

OUVIDORIA/ PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE  

  

O serviço de Ouvidoria do Hospital Escola 

oferece um canal permanentemente aberto às 

manifestações dos públicos interno e externo, dando 

suporte e tomando as providências cabíveis. Em 

2010 foram prestados 1.330 atendimentos pela 

ouvidoria, entre acompanhamentos a pacientes, 

encaminhamentos às chefias, esclarecimentos, 

recebimentos de elogios e reclamações, 

atendimentos a funcionários e empréstimos de livros.  

A Pesquisa de Satisfação do Cliente do Hospital 

Escola UFPel/FAU é um instrumento entregue pelo 

setor de Internação ao paciente ou responsável, que a preenche e devolve no momento da alta hospitalar. 

No formulário da pesquisa são abordados vários aspectos relativos ao atendimento recebido durante a 

internação. Há um espaço para sugestões e críticas, a partir das quais são tomadas providências junto aos 

setores e serviços da instituição visando melhorar o atendimento prestado. Existe também um ítem para 

indicar funcionários e setores que se destacaram no atendimento. Estas indicações são divulgadas no 

Informativo Interno do Hospital Escola. 

No ano de 2010 a pesquisa revelou que 93,52% dos pacientes avaliaram como ótimo ou bom o 

atendimento geral recebido no Hospital Escola e 98,72% voltariam a utilizar os serviços ou os 

recomendariam.  

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

No dia 9 de dezembro, a Secretaria da Saúde e 

do Conselho Estadual de Saúde anunciou em uma 

solenidade, os hospitais melhor avaliados em 2009 e 

2010, através da Pesquisa de Satisfação dos 

Usuários do Sistema Único de Saúde. 

Na cerimônia, realizada no auditório do Centro 

Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, 

foram entregues os certificados aos 10 melhores 

hospitais no ranking do RS e aos três melhores 

hospitais por região de saúde, na opinião dos 

usuários do SUS. 

O objetivo da pesquisa é verificar a qualidade do atendimento prestado pelos hospitais gaúchos, 

buscando a melhoria da assistência e a correta aplicação dos recursos públicos. Trata-se de importante 

instrumento de valorização da opinião de quem efetivamente usa o SUS, que recebe o questionário após a 

internação.  

A premiação contemplou os hospitais vinculados ao SUS que obtiveram as melhores notas e que 

atenderam aos critérios de grau de satisfação dos pacientes, qualidade dos serviços prestados pelos 
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hospitais, seus colaboradores e equipe médica, incluindo tempo de espera para realização dos 

procedimentos, resolutividade dos problemas, entre outros. 

Através da aplicação das pesquisas entre setembro de 2009 a junho de 2010, o Hospital Escola 

UFPel/FAU, único hospital 100% SUS da cidade de Pelotas, ficou classificado em terceiro lugar no âmbito da 

3ª Coordenadoria Regional de Saúde.  
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