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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.  

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, com diversas especialidades médicas e o Hospital Escola 

com dedicação ao atendimento em média e alta complexidade.  

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 quanto na formação dos 
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colaboradores do Hospital Escola. O HE é considerado referência na zona sul em diversas especialidades, 

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.  

Comprovando o comprometimento com todos os seus públicos, em 2004 o Hospital Escola foi certificado 

pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Ministério da Educação (MEC) como Hospital de Ensino, após 

avaliação das condições de ensino, pesquisa, assistência e modelo de gestão adotado. 

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 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. 

No ano de 2011, após visita e análise de certificadores do MS e MEC, foi renovada a certificação do 

Hospital Escola UFPel/FAU como Hospital de Ensino. 

Atendendo a antiga aspiração de todos os envolvidos, em setembro de 2011 foi aprovado o projeto e 

comunicada a liberação de recursos para começar a construção do novo Hospital Escola da Universidade 

Federal de Pelotas, estimado em 121 milhões de reais. O Hospital deverá ter 370 leitos e será erguido junto a 

Faculdade de Medicina.  
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 A Fundação de Apoio Universitário é uma Fundação de direito privado, com sede na Rua Prof. Dr. 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 2012 com 893 funcionários 

contratados pela Fundação e 25 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 a Extractus – manipulação e cosméticos.  

  

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. 

 

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.  
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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. 

 

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 2011 foi renovada a certificação como Fundação de Apoio à Universidade Federal de Pelotas, 

conforme Portaria Conjunta da Secretaria de Educação Superior/MEC n° 3 de 09 de fevereiro de 2011. 

 

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, e também em 2011 através da Portaria Interministerial MEC/MS n° 

2.277, de 26 de setembro de 2011. 

 

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. Esta habilitação é renovada periodicamente, sendo 

revalidada através da Portaria SAS/MS nº 72, de 12 de março de 2009, e Portaria SAS/MS nº 232 de 25 de 

maio de 2011. A equipe de transplantes do HE realizou o primeiro transplante de córneas no dia 24 de junho 

de 2008. 

 

HOSPITAL SENTINELA 

O Projeto Rede Sentinela é desenvolvido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 

parceria com os serviços de saúde brasileiros (hospitais, hemocentros e Serviços de Apoio, Diagnóstico e 

Terapêutica) e a Associação Médica Brasileira – AMB. Possui o objetivo de estimular e sistematizar a 

vigilância de produtos utilizados em serviços de saúde e assim garantir melhores produtos no mercado e 

mais segurança e qualidade para pacientes e profissionais de saúde. Os hospitais integrantes da Rede 

Sentinela são de grande porte e alta complexidade, públicos e beneficentes, que têm importante papel na 

assistência, ensino, pesquisa e formação de profissionais de saúde.  

O Hospital Escola possui desde 2003 uma Gerência de Risco Sanitário Hospitalar (GRSH) que tem por 

objetivo a busca ativa e notificação de eventos adversos e de queixas técnicas de produtos de saúde como 

insumos, materiais e medicamentos, saneantes, equipamentos médico-hospitalares e uso de 

hemocomponentes. A GRSH busca prevenir eventos adversos provenientes de produtos de saúde, 

resultando assim em um acréscimo de qualidade e segurança para procedimentos e terapias. Também 

participa do pregão eletrônico de materiais médico-hospitalares, e atua diretamente na padronização desses 

materiais. 
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CCIH 

A Comissão de Controle de Infecções (CCIH) do Hospital Escola foi fundada em 1995 e atualmente é 

composta por equipe multidisciplinar, em consonância com a legislação nacional. Compõe-se de Membros 

Consultores, representantes de serviços hospitalares, e Membros Executores, responsáveis pela execução 

dos programas. 

O objetivo da comissão é reduzir a incidência e gravidade das infecções relacionadas à assistência à 

saúde; contribuir para promoção da saúde ocupacional e biossegurança, para minimizar a transmissão de 

infecções entre profissionais de saúde e usuários e contribuir para o aperfeiçoamento do profissional de 

saúde. 

A CCIH desenvolve os seguintes programas: Vigilância Epidemiológica de Infecções; Medidas de 

Controle de Infecções; Biossegurança e Precauções na Assistência; Uso Racional de Antimicrobianos; 

Vigilância e Controle de Exposições ao Material Biológico; Doenças de Notificação Compulsória; Educação 

Continuada. 

Dados epidemiológicos de Infecções são fornecidos pela CCIH para compor relatórios obrigatórios da 

instituição. A CCIH é também responsável pela elaboração de protocolos, dados epidemiológicos, normas de 

biossegurança e precauções, notificações compulsórias, entre outros.  

 Em 2012, destaca-se o trabalho desenvolvido pela CCIH na redistribuição de leitos na Unidade de Clínica 

Médica por especialidades, com leitos exclusivos para unidades críticas.  

 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA  

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é uma comissão de existência obrigatória em toda 

empresa pública ou privada, exigida por Lei Federal (nº 6514/77 e NR - 05). Seus membros exercem um 

mandato de um ano e são formados, paritariamente, metade por servidores indicados pela Direção e a outra 

metade eleita pelo conjunto dos trabalhadores. Tem como objetivos: prevenção de doenças e acidentes, 

controle dos riscos, dos procedimentos do trabalho, das condições e da organização do ambiente, de forma a 

preservar a vida e promover a saúde do trabalhador. 

De 05 a 09 de novembro de 2012, a CIPA realizou a 18ª SIPAT- Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho, com uma programação variada e palestrantes qualificados, o evento contou com 254 

participantes. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

No decorrer do ano de 2012, diversos 

programas e ações voltados ao desenvol-

vimento humano e técnico foram realizados 

junto aos trabalhadores da saúde.  

Os eventos realizados foram executados nas 

modalidades de curso, atualização, aperfeiçoa-

mento, especialização, congresso, encontro, 

oficina, entre outros. 

 

 

 

Título: Capacitações Profissionais desenvolvidas e organizadas pelo departamento de Recursos Humanos 

em parceria com a Psicologia do Trabalho e Gerência de Enfermagem no ano de 2012. 

Objetivo: Capacitar profissionais e levar conhecimento sobre assuntos da atualidade. 
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Recursos utilizados: Multimídia; textos; artigos; apresentações de slides.  

Público-alvo: Colaboradores do HE UFPel/FAU e público externo. 

 

Educação Permanente Data Participantes Carga Horária 

Integração Novo Colaborador 25/01/12 20 4 horas 

Integração Novo Colaborador 26/01/12 23 4 horas 

Integração Novo Colaborador 01/02/12 1 4 horas 

Integração Novo Colaborador 22/02/12 6 4 horas 

Integração Novo Colaborador 24/02/12 4 4 horas 

Integração Novo Colaborador 12/03/12 27 4 horas 

Integração Novo Colaborador 13/03/12 26 4 horas 

Melhor Atendimento Hospital SUS 15/03/12 20 4 horas 

Integração Novo Colaborador 22/03/12 5 4 horas 

Integração Novo Colaborador 27/03/12 4 4 horas 

Integração Novo Colaborador 09/04/12 2 4 horas 

Integração Novo Colaborador 10/04/12 4 4 horas 

Integração Novo Colaborador 25/04/12 7 4 horas 

Integração Novo Colaborador 27/04/12 8 4 horas 

Integração Novo Colaborador 07/05/12 4 4 horas 

Curso de Certificação para Assistência 

de Enfermagem com Cateter Central de 

Inserção Periférica e Punção Venosa 

Guiado por Ultrassom 

09 e 10/05/12 26 20 horas 

Integração Novo Colaborador 22/05/12 8 4 horas 

Integração Novo Colaborador 25/05/12 12 4 horas 

Integração Novo Colaborador 04/06/12 3 4 horas 

Integração Novo Colaborador 06/06/12 4 4 horas 

“Uso de Álcool, Cigarro, Crack... Como 

Viver sem Drogas” 
22/06/12 

 

54 
1 hora 

Histórico do Uso de Substâncias 

Psicoativas: Humanidade e o Uso de 

Drogas 

06/07/12 5 1 hora 

Aprendendo a Estudar /Noções de 

Cálculo de Volume 
18/07/12 31 2 horas 

Cálculo de Dosagem 20/07/12 28 2 horas 

Relação do Uso de Substâncias 

Psicoativas com o Contexto 

Contemporâneo 

20/07/12 13 1 hora 

Cálculo de Dosagem (Continuação) 24/07/12 29 2 horas 

Diabetes Mellitus 01/08/12 20 2 horas 

“Tristeza ou Depressão” 03/08/12 58 1 hora 

Sinais Vitais 10/08/12 12 2 horas 
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Diferentes Relações com a Droga: 

Experimentação – Uso – Abuso – 

Dependência 

10/08/12 3 1 hora 

Administração de Medicamentos 21/08/12 6 2 horas 

Infarto Agudo do Miocárdio 23/08/12 26 2 horas 

Retirada da Substância: 

Consequências: Fissura; Síndrome de 

Abstinência 

24/08/12 3 1 hora 

SUS 28/08/12 51 2 horas 

Mecanismos da Dependência: Áreas do 

Cérebro; SNC; Circuito de Recompensa 
31/08/12 6 1 hora 

Classificações: 

Legal: Lícitas/Ilícitas; 

Ação sobre o SNC: Depressoras - 

Estimulantes - Perturbadoras 

Naturais/Sintéticas 

13/09/12 8 1 hora 

Integração Novo Colaborador 18/09/12 10 4 horas 

Integração Novo Colaborador 25/09/12 12 4 horas 

“Medo ou Síndrome do Pânico” 28/09/12 47 1 hora 

Insuficiência Cardíaca 02/10/12 14 2 horas 

Recém-Nascidos 09/10/12 11 2 horas 

Drogas e seus Efeitos: ÁLCOOL - 

COCAÍNA 
11/10/12 5 1 hora 

Parada Cardiorrespiratória 16/10/12 9 2 horas 

Drogas e seus Efeitos: TABACO - 

CANNABIS 
18/10/12 4 1 hora 

Registros de Enfermagem 19/10/12 6 2 horas 

Edema Agudo de Pulmão 23/10/12 8 2 horas 

Vacinação Esquema 26/10/12 6 2 horas 

“Conversando sobre Psicossomática” 26/10/12 32 1 hora 

Etiologia: Fatores que Contribuem para 

o Uso de Drogas 
08/11/12 3 1 hora 

Doença Broncopulmonar Obstrutiva 

Crônica 
09/11/12 4 2 horas 

Projeto de Vida: Adolescência e Projeto 

de Vida; Necessidade de Objetivos e 

Metas; Passos 

13/12/12 1 1 hora 

“Conversando sobre Resistência 

Emocional” 
14/12/12 15 1 hora 

TOTAL 145 horas 754 participantes 
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Título: Capacitações Profissionais Externas. 

Objetivo: Capacitar profissionais sobre assuntos atuais. 

Público-alvo: Colaboradores do HE UFPel/FAU. 

 

Educação Permanente Data Participantes Carga Horária 

Treinamento: GFIP 8.4 com 

Conectividade Social ICP Brasil 2012 
12/04/12 2 8 horas 

7ª Feira de Oportunidades do SENAC 

RS 
03/05/12 2 8 horas 

Programa de Pós-Graduação em 

Hepatologia 
14/05/12 1 2 horas 

ColonRing - A nova Geração de 

Anastomose Colorretal. “Cicatrização 

Natural sem a Presença de Grampos” 

24/05/12 1 2 horas 

Curso de Condutores de Veículos de 

Emergência 

28/05/12 a 

02/06/12 
3 50 horas 

Forum "Evolving Trends in 

Cardiovascular and Metabolic Desease: 

Advances in Therapeutic Solutions for 

Patients" 

29 e 30/06/12 1 8 horas 

Tratamento Cirúrgico da Doença 

Hemorroidária - Técnica THD 
23/06/12 1 7 horas 

Curso de Departamento Pessoal Set/12 1 40 horas 

Curso de Chefia & Liderança Set/12 1 40 horas 

67º Congresso da Sociedade Brasileira 

de Dermatologia 
Set/12 1 30,5 horas 

61º Congresso Brasileiro de 

Coloproctologia - Curso de Pré 

Congresso de Videolaparoscopia - 

Curso Pré-Congresso: TEM/TEO - 

Curso Pré-Congresso: Orificiais - 

Congressista 

04/09/12 a 

08/09/12 
1 16 horas 

Capacitação de Gestores e Profissionais 

de Saúde em VIGIPOS - O Uso da 

Simulação Realística para Capacitação 

em Qualidade e Segurança do Paciente 

-TEMA III 

18 e 19/09/12 2 16 horas 

Transporte para Todos 20 e 26/09/12 1 10 horas 

Excelência no Atendimento 
27/07/12 a 

27/09/12 
1 20 horas 

Ética e Administração Pública 
30/07/12 a 

30/09/12 
2 40 horas 

III Curso Itinerante de Aperfeiçoamento 

da SBCD 

04/10/12 a 

06/10/12 
1 9,45 horas 

XXXVII Jornada Gaúcha de 04/10/12 a 1 7 horas 
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Dermatologia 06/10/12 

Painel de Procedimentos ao Vivo 
04/10/12 a 

06/10/12 
1 3 horas 

XII Curso de Oncologia do Hospital Mãe 

de Deus para Enfermagem 
26/10/12 9 8 horas 

Palestra: O Poder da Atitude 13/11/12 14 2 horas 

Semana Nacional de Ouvidoria Ativa do 

SUS 

27/11/12 a 

30/11/12 
1 32 horas 

Total de Horas   359,25 horas 

Total de Participantes   48 

 

Total de Horas Capacitações Internas e Externas  504,25 horas 

Total de Participantes Capacitações Internas e Externas  802 
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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. 

O Hospital Escola, sob gestão da Fundação de Apoio Universitário desde o ano de 1981, destina o total 

de suas internações ao Sistema Único de Saúde (SUS) e possui equipes médicas, de enfermagem, nutrição, 

serviço social, psicologia, fisioterapia, entre outras, que dão o suporte necessário ao atendimento do paciente 

internado e em tratamento na instituição. 

 

Indicadores do Hospital Escola UFPel/FAU no ano de 2012:  

  

UNIDADES DE INTERNAÇÃO 

Unidade Número de leitos 

Clínica Cirúrgica 23 

Clínica Médica 29 

Obstetrícia Clínica 9 

Obstetrícia Cirúrgica 5 

Clínica Ginecológica 8 

Clínica Pediátrica 20 

UTI Pediátrica 3 

UTI Neonatal 6 

UTI Geral 6 

Total 109 

 

INTERNAÇÕES 

Unidade Número de internações 

Clínica Cirúrgica 685 

Clínica Médica 393 

Obstetrícia Clínica 748 

Obstetrícia Cirúrgica 523 

Clínica Ginecológica 480 
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Clínica Pediátrica 533 

UTI Pediátrica 113 

UTI Neonatal 175 

UTI Geral 194 

Hospital-Dia 286 

Hospital-Dia – Cirurgia  132 

Total 4.262 

 

Média mensal de pacientes atendidos 355,16 

Média geral de permanência 7,57 

Taxa de ocupação 74,52% 

Pacientes-Dia/Unidade 

Clínica Cirúrgica 3.271 

Clínica Médica 9.915 

Obstetrícia Clínica 3.094 

Obstetrícia Cirúrgica 2.304 

Clínica Ginecológica 1.279 

Clínica Pediátrica 5.419 

UTI Pediátrica   806 

UTI Neonatal 1.994 

UTI Geral 2.007 

Total de pacientes/dia 30.089 

Média de pacientes/dia 82,21 

  

Cirurgias realizadas 

Ambulatoriais 487 

Eletivas 1.701 

Total 2.188 

 

Partos 

Normal 436 

Cesáreo 519 

Instrumental 3 

Total 958 

 

Exames diversos                                               Número de exames 

Anatomia Patológica 2.144 

Eletrocardiografia 1.871 

Fisioterapia 16.189 

Hemodiálise 144 



 
 

 13 

Hemoterapia 9.878 

Tomografia Computadorizada 1.946 

Citopatologia 1.961 

Eletroencefalografia 630 

Ressonância Magnética 30 

Audiometria 336 

Medicina Nuclear 6 

Total 35.135 

 

Refeições servidas                                             Número de refeições 

Desjejum 28.914 

Almoço 29.463 

Lanche 45.119 

Jantar 28.894 

Sondas 36.808 

Total 169.198 

 

HOSPITAL-DIA  

 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.  

 Hospital-Dia (HD) é um sistema de 

internação onde o paciente 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 é uma 

alternativa à internação convencional em leito hospitalar que traz consigo a vantagem de diminuir custos para 

o Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital-Dia prioriza o diagnóstico e tratamento de infecções 

oportunísticas e intercorrências clínicas relacionadas ao HIV/AIDS.  

Compõe a equipe multidisciplinar, três médicos, uma enfermeira, uma assistente social, um técnico em 

enfermagem e uma auxiliar administrativo. O ambiente é confortável, climatizado, com 04 poltronas-leito e 

sistema áudio-visual. O Hospital-Dia/UFPel é referência nesta modalidade para Pelotas e região e dispõe da 

infra-estrutura completa do Hospital Escola/UFPel. 

Mais de 680 pacientes estão cadastrados no Hospital-Dia desde a sua fundação. No ano de 2012, foi 

computada a média mensal de 28 pacientes/dia, decorrentes de 234 internações. 
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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. 

São realizadas ainda sessões de ligadura 

elástica de varizes esofágicas, junto com a 

endoscopia.  

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.  

 

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 – com 

o objetivo de realizar análises da função 

pulmonar dos pacientes. O exame de 

espirometria é bastante solicitado no pré-

operatório para avaliar a capacidade respiratória 

dos pacientes e prevenir intercorrências. Em 

2011 o serviço recebeu novo espirômetro, 

modelo Masterscope TP versão 5.2, com novas 

diretrizes para testes de função pulmonar. O 

equipamento possui diversos recursos de análises e estatísticas, capaz de proporcionar uma avaliação 

pulmonar completa do paciente.  

No ano de 2012, o serviço teve um acréscimo de 20% no número de exames realizados. 

 

 

Produtividade 2012  

Internações 234 

Novos Pacientes 28 

Pacientes/Dia Média Mensal 28 

Pacientes/Dia Total 10.399 

Nº de exames realizados  

Pacientes internados 140 

Pacientes externos 1.111 

Total 1.251 
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Nº de exames realizados  

Pacientes internados 34 

Pacientes externos 1.824 

Total 1.858 

 

IMAGENOLOGIA   

Os serviços de Radiologia, Mamografia, 

Ultrassonografia e Tomografia compõem a 

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.  

O serviço de Ultrassonografia oferece um resultado preciso e detalhado. A proposta é fornecer ao médico 

assistente a maior quantidade de informações detectáveis, através do exame, referentes à situação clínica do 

paciente, possibilitando mais rapidez e eficiência no diagnóstico de várias patologias. Médicos do serviço de 

ultrassonografia, no ano de 2012, realizaram também o exame de Biopsia Hepática. 

Em funcionamento desde 2011, o serviço de Tomografia funciona em uma sala totalmente adequada 

para o Tomógrafo da marca SIEMENS, modelo Somatom Spirit. O serviço representou um grande ganho 

para a qualificação do atendimento aos pacientes do Hospital Escola.  

Em relação ao ano anterior, os serviços tiveram um acréscimo no número de atendimentos: quase 500% 

a mais de mamografias, 27% de raio-X e 36% de exames de tomografia. 

 

Exames realizados   

Mamografia 3.201 

Radiologia 10.072 

Ultrassonografia 1.631 

Tomografia 2.605 

Total 17.509 
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SERVIÇO DE ONCOLOGIA  

Desde o ano 2000, o Hospital Escola 

UFPel/FAU possui o único serviço de oncologia 

habilitado na região sul que atende 

integralmente pelo SUS.  Em 2007, o serviço 

recebeu nova habilitação, de acordo com a atual 

legislação para a especialidade, passando a 

funcionar como Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia, 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 é composto por recepção, sala de espera com sanitário, farmácia de dispensação 

de medicamentos, consultórios médicos, sala para procedimentos, câmara de manipulação com capela de 

fluxo laminar e posto de enfermagem. Com capacidade para oito atendimentos simultâneos, os pacientes 

que utilizam quimioterápicos via parenteral fazem o tratamento em poltronas reclináveis, localizadas em 

cabines isoladas, seguras e confortáveis, todas com instalação sanitária. Para pacientes em estado mais 

delicado ou que necessitam de um maior tempo de infusão, o serviço oferece ainda três leitos-dia, onde o 

tratamento é oferecido em cama hospitalar. 

Os pacientes recebem um amparo integral no que diz respeito a orientações sobre direitos sociais, como 

transporte gratuito, seguridade social e assistência judiciária, fornecidas por assistentes sociais. 

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

serviços de diagnóstico e tratamento, incluindo exames laboratoriais e de imagem. 

 Pelo menos uma vez por semana, os pacientes recebem o carinho de diversas manifestações 

voluntárias através de grupos musicais, visitas, entre outros. 

  

Atendimentos realizados no Serviço de Oncologia:  

Consultas Clínica Médica 2.312 

Consultas Hematologia 1.171 

Consultas Mastologia 1.344 

Consultas Cirurgia  485 

Oncologia Clínica 5.836 

Sessões Quimioterapia 10.951 

Total 22.099 
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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. 

 Ao longo do ano de 2012, a Radioterapia 

realizou o atendimento de 439 novos pacientes, 

uma média mensal de 36 pacientes/dia, sendo 

as aplicações radioterápicas especificamente 

realizadas no equipamento Eldorado 78. 

A equipe de profissionais atua no 

atendimento, planejamento, programação e tratamento dos pacientes oncológicos encaminhados ao CRO. 

Destaca-se a atuação dos profissionais da 3ª turma da Residência Multidisciplinar em Oncologia, que 

diferencia e qualifica o atendimento do CRO, dando sustentação nas áreas de Psicologia, Enfermagem, 

Nutrição e Odontologia aos pacientes em tratamento. 

            

    Atendimentos realizados no Serviço de Radioterapia: 

Consultas de radioterapia 1.281 

Consultas cirúrgicas 743 

Sessões de Radioterapia 25.212 

Total 27.236 

 

PIDI – PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTERDISCIPLINAR 

Criado em abril de 2005, o Programa de 

Internação Domiciliar Interdisciplinar para 

pacientes oncológicos – PIDI – é composto por 

duas equipes de médicos clínicos, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem, que atendem 

diariamente a pacientes em 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.   

Em 2012, o PIDI apresentou 77 internações de novos pacientes e 196 re-internações, com um total de 

273 internações com diagnóstico de câncer, contemplando principalmente pacientes em fase de cuidados 

paliativos. Os usuários apresentaram elevado nível de satisfação em relação ao programa devido ao caráter 

interdisciplinar e o cuidado permanente em ambiente domiciliar. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2012: 

Assistência: visitas aos pacientes duas vezes ao dia, de segunda a sexta-feira, e sábado, uma visita no 

turno da manhã por equipe direta, composta de médica, enfermeira, técnicas em enfermagem e assistente 

social. A equipe realiza encontro semanal com a coordenação para apresentar os pacientes e planejar 

condutas interdisciplinares. 

Grupo de cuidadores: em atividade desde 2006, este encontro 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. Grupo coordenado por uma enfermeira 

e uma assistente social.  

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

Grupo coordenado por uma assistente social e uma psicóloga. 

Atividades acadêmicas: o PIDI contempla as atividades acadêmicas com a inserção de estudantes de 

medicina, enfermagem, nutrição, psicologia, odontologia e serviço social. Os estudantes se integraram no 

programa realizando visitas domiciliares e apresentação de casos clínicos dos pacientes internados no PIDI.  

PROJETOS E RECURSOS PARA MELHORIAS:  

Aprovação e implantação de três novas equipes de Atenção Domiciliar e uma equipe de Apoio: 

recurso de R$139.000,00 mensais aprovados junto ao Ministério da Saúde. 

Programa Melhor em Casa: parceria entre PIDI/HE/FAU/UFPEL e Prefeitura Municipal de Pelotas, 

destinado a composição de três novas equipes de atendimento domiciliar e uma equipe de apoio para atuar 

na zona urbana de Pelotas.  

Execução do pregão 97/2011: pregão executado na modalidade de registro de preço no valor de 

R$233.000,00 para compra de equipamentos e mobiliário para o Projeto Hospice, oriundo do processo de n° 

25000166605/2010-73. Compra não realizada pela não liberação da verba para carta de crédito. 

Projeto Hospice (92242080000109002): renovação para 2012 do recurso aprovado de R$623.000,00 no 

Ministério da Saúde, para reforma e ampliação de 900m², prevendo a estruturação de espaço humanizado, 

fora do ambiente hospitalar, com cerca de 15 leitos. Aguardamos adequação do projeto estrutural para 

liberação da execução das obras em local definido pela UFPel (antiga Laneira). 

 

Nº de internações no ano de 2012 

Novas internações 77 

Re-internações 196 

Total 273 

 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES  

O Ambulatório de Especialidades reúne os 

atendimentos de Pré-Natal, Nutrição, 

Atendimento Pré-Operatório Anestésico e 

Pneumologia Infantil, mediante agendamento 

prévio. 

No Pré-Natal, o atendimento às gestantes 

contempla consultas com médicos especialistas 

desde o primeiro mês de gravidez até a revisão 

pós-parto. São também feitos procedimentos 

como revisões, avaliações, retiradas de pontos, 



 
 

 19 

entre outros. No ano de 2012, o atendimento teve um acréscimo de 37%.  

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. O Ambulatório 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 e oferecer prescrição dietética em nutrição 

normal. Em 2012, participaram do projeto duas nutricionistas, uma professora, cinco residentes de Nutrição 

da Residência Integrada Multiprofissional em Atenção à Saúde Oncológica do Hospital Escola UFPel  e uma 

aluna da Faculdade de Nutrição/UFPel. Foram atendidos 374 pacientes, sendo 187 atendimentos 

especializados em nutrição oncológica. 

  As consultas de Pré-Operatório Anestésico são prestadas por médicos residentes de Anestesiologia, 

acompanhados pelo médico preceptor. Estas consultas visam prevenir intercorrências durante os 

procedimentos.  

Em setembro de 2012, o Ambulatório, que funcionava dentro do Hospital Escola, foi transferido para 

prédio especialmente projetado em frente ao Hospital Escola, com recepção para 50 pessoas, seis 

consultórios, posto de coleta para o laboratório e climatização em todos os ambientes.  

 

Especialidades Atendimentos 

Pré-Natal 2.820 

Ginecologia 3.663 

Nutrição 827 

Pneumologia Infantil 320 

Atendimento Pré-Operatório Anestésico 1.303 

Total 8.933 

 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

  Em 2012, o Laboratório de Análises Clínicas 

do Hospital Escola realizou exames para 

pacientes internados no HE, pacientes do 

serviço de Quimioterapia, do Hospital-Dia e 

pacientes em internação domiciliar (PIDI e 

Melhor em Casa). O atendimento aos pacientes 

ambulatoriais, que antes era realizado no posto 

de coleta na Faculdade de Medicina, passou 

para o novo Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Escola, assim como o atendimento dos 

pacientes da Oncologia.  

Destaca-se a participação do Laboratório 

pelo 12° ano consecutivo no Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) da Sociedade Brasileira 

de Análises Clínicas (SBAC), com grau de avaliação “Excelente”. 

 

Exames 221.220 
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BANCO DE OLHOS 

O Hospital Escola possui o único Banco de 

Olhos da região Sul do Estado, em 

funcionamento desde maio de 2006, resultado 

de uma parceria entre Rotary Club e FAU. 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, foi desenvolvido treinamento para equipe técnica do Banco de Olhos, ministrado pelo 

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

Também foram realizadas reuniões do responsável técnico com a OPO – Organização de Procura de 

Órgãos, ADOTE – Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, CIHDOTT’s – Comissão Intra 

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes e com a Coordenação da Central de 

Transplantes do RS. 

No ano de 2012, foram feitas 72 captações, totalizando 144 córneas, o que representa um aumento de 

53% em relação ao ano anterior. O crescimento do número de doações ocorreu através de trabalho em 

conjunto do Banco de Olhos, ADOTE e CIHDOTT’s. 

 

Preparação córneas  144 

 

AMBULATÓRIO – FACULDADE DE MEDICINA 

Localizado nas dependências da Faculdade 

de Medicina da UFPel, o Ambulatório oferece 

consultas em diversas especialidades somente 

a pacientes do Sistema Único de Saúde, 

provenientes de Pelotas e região. As consultas 

são agendadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde e os retornos gerenciados pelo próprio 

Ambulatório. 

Em funcionamento desde 2009, o novo 

Ambulatório Central da Faculdade de Medicina 

possui um amplo ambiente, profissionais 

capacitados e atendimento especializado. Com 

80 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 Médica e Cirúrgica. 

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

referência na região no tratamento da HIV/AIDS, e o Centro de Aplicação e Monitoração de Medicamentos 

Injetáveis (Cammi), que atende pacientes com Hepatite C, realizando um serviço essencial para a região.  
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Além de oferecer serviços de qualidade à população, o espaço oferece aos alunos da Universidade um 

ambiente diferenciado para a prática e aperfeiçoamento da aprendizagem. A partir do terceiro semestre, o 

aluno começa a ter contato direto com os pacientes, acompanhado pelos médicos preceptores. 

Em 2012, houve incremento dos atendimentos nas áreas de Dermatologia, Endocrinologia, Urologia 

Oncologia, Fisiatria e Fisioterapia. 

O Ambulatório da Faculdade de Medicina prestou 65.175 atendimentos neste ano, apresentando um 

acréscimo de 30% em relação ao ano anterior. Com um atendimento diversificado, o Ambulatório cumpre sua 

missão de assistência buscando sempre a qualidade do ensino, pesquisa e extensão.   

 

 Consultas Médicas 

Atenção Básica 18.543 

Atenção Especializada  30.679 

Pré-Natal 1.043 

Total/Ano (1)  50.265 

 

Cons./Atend. Atenção Básica 

Assistência Social 485 

Consulta Domiciliar 2 

Enfermagem 2.350 

Psicologia 152 

Total/Ano (2) 2.989 

 

Cons./Atend. Atenção Especializada 

Nutrição 1.648 

Odontologia 21 

Total/Ano (3) 1.669 

 

Atendimentos 

Coleta p/ Exames 184 

Total/Ano (4) 184 

 

Procedimentos 

Diagnose 6.055 

Enfermagem 24 

Outros Profissionais Nível Superior 3.986 

Procedimento Cirúrgico 3 

Total/Ano (5) 10.068 

Total geral (1+2+3+4+5) 65.175 
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

O Sistema de Saúde da UFPel/FAU dá 

suporte a quatro Unidades Básicas de Saúde: 

Centro Social Urbano do Areal, Areal Leste, Vila 

Municipal e Campus Universitário. Estas 

unidades são campo de estágio dos cursos da 

área de saúde da UFPel. 

 As UBS´s Vila Municipal, Areal Leste, Centro 

Social Urbano e o Hospital Escola participam do 

núcleo de Telemedicina,  com o objetivo de 

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. 

 

Consultas Médicas 

Atenção Básica 29.799 

Atenção Especializada  478 

Pré-Natal 636 

Total/Ano (1)  30.913 

 

Cons./Atend. Atenção Básica 

Assistência Social 571 

Consulta Domiciliar 25 

Enfermagem 2.733 

Total/Ano (2) 3.329 

 

Cons./Atend. Atenção Especializada 

Nutrição 902 

Total/Ano (3) 902 

 

Atendimentos 

Coleta p/ Exames 124 

Total/Ano (4) 124 

 

Procedimentos 

Diagnose 10 

Enfermagem 2.619 

Outros Profissionais Nível Superior 15 

Procedimento Cirúrgico 470 

Total/Ano (5) 3.114 

Total geral (1+2+3+4+5) 38.382 
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O Departamento de Educação do Hospital Escola 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 discentes. Tem como principais 

atribuições: receber, processar e distribuir informações e dados sobre a vida acadêmica do corpo docente e 

discente, desde o seu ingresso no Complexo Hospitalar até a conclusão, expedição e registro do 

atestado/certificado, bem como garantir a segurança e preservação dos documentos e correção dos registros 

acadêmicos, de acordo com a legislação. 

 No ano de 2012, o Departamento de Educação atendeu 650 discentes de nível técnico e graduação, 

divididos em 15 cursos e oito instituições de ensino público e privado, totalizando 1.050 atividades 

curriculares. Além desses, 17 estagiários de quatro instituições de ensino superior, realizaram 22 estágios 

optativos vinculados a cursos de graduação em Medicina. 

 No nível de pós-graduação o HE recebeu 84 residentes médicos, divididos em nove especialidades, 40 

residentes multiprofissionais divididos em duas áreas de concentração e quatro áreas profissionais. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012 

Programa de Acolhida a Novos Discentes: é direcionado aos novos discentes em atividades curriculares e 

residentes que atuarão no Hospital Escola nas seguintes áreas: Enfermagem (nível técnico, graduação e 

pós-graduação), Terapia Ocupacional (graduação), Medicina, Enfermagem e Nutrição (graduação e pós-

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

dos discentes e integrá-los quanto às normas, rotinas e procedimentos administrativos utilizados na 

instituição. 

 Em 2012, a acolhida proporcionou a integração de três áreas profissionais: Enfermagem, Medicina e 

Nutrição, com o objetivo de proporcionar maior integração entre as áreas estimulando o trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar. No primeiro semestre de 2012, participaram 84 acadêmicos e no segundo 

semestre, 125 acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição da UFPel.  

 Durante o ano de 2012, foram realizadas oito acolhidas, recepcionando 396 discentes e residentes. 

Atestados, Certificados e Declarações: são emitidos e registrados pelo Departamento de Educação que, 

através deste controle, garante o reconhecimento e a validação dos documentos. Em 2012, foram emitidos 

307 comprovantes de participação em eventos e atividades. 

Programas de Residência Médica e Multiprofissional: o Programa de Residência Médica da UFPel contou 

com 84 médicos residentes, divididos em nove programas: Anestesiologia, Cancerologia Cirúrgica, Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Preventiva e Social, Pediatria 

e Psiquiatria.  
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 O Programa de Residência Multiprofissional contou com 40 residentes, divididos em duas áreas de 

atuação – Atenção à Saúde Oncológica e Atenção à Saúde da Criança – e quatro áreas profissionais – 

Enfermagem, Nutrição, Odontologia e Psicologia. 

 Em 2012, foram disponibilizadas pelo Ministério da Educação, bolsas para residentes em Área 

Profissional, sendo ofertados pela UFPel os programas de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e 

Medicina Veterinária. 

Pesquisas: o Departamento de Educação formaliza todas as pesquisas vinculadas ao Hospital Escola, 

através do preenchimento de formulários, atendendo a critérios básicos como aprovação no Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFPel, ou em algum outro comitê reconhecido; avaliação da área 

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

 Devido à necessidade de aprimorar os processos e facilitar o acesso aos trâmites de formalização pelos 

pesquisadores e usuários, está em desenvolvimento um sistema de pesquisa. O mesmo irá automatizar os 

processos de realização de pesquisa, gerenciando o cadastro das pesquisas, pesquisadores e orientadores, 

com a finalidade de atender as exigências do Ministério da Educação através de emissão de relatórios.  

 Em 2012, foram desenvolvidas 49 pesquisas no Hospital Escola, em áreas como Enfermagem, Medicina, 

Farmácia, Educação Física, Fisioterapia, Odontologia e Nutrição. 

Visitas: têm como objetivo receber grupos de outras instituições para que estes conheçam a estrutura do HE 

UFPel/FAU. Tais atividades podem ser classificadas como: 

Guiada: é apresentada toda a estrutura do HE com acompanhamento de um profissional local. A visita é feita 

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

Dirigida: interesse por setor ou serviço específico com objetivo de aprofundar assuntos ou temáticas 

específicas, é apresentado pelo profissional responsável do local. 

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

atividades curriculares. No ano de 2012, foram registradas nove visitas no Hospital Escola e uma visita na 

Extractus – manipulação e cosméticos.  

Melhorias na área física: para atender às necessidades de conforto e atendimento aos discentes e 

profissionais que utilizam as instalações e serviços do Departamento de Educação, foi feita a alteração de 

endereço do serviço que anteriormente ficava na sala 304 do Edifício Verona, para o mesmo prédio, 

localizado em frente ao Hospital Escola, na rua Professor Araújo, nº 473 A. 

 A mudança de sala possibilitou melhoria quanto à adequação das instalações de equipamentos e 

documentos, proporcionando melhor acomodação e aumento do espaço físico do setor. 

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

Universitária de Telemedicina, através da inauguração do Núcleo Virtual de Educação em Saúde. 

 Os objetivos da rede são: 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 Vila Municipal, a UBS Areal Leste, a UBS 

Centro Social Urbano do Areal e o Hospital Escola. 

 As webconferências são atividades que ocorrem semanalmente, com duração média de 60 minutos, a fim 

de auxiliar as Unidades Básicas de Saúde no atendimento ás demandas clínicas através de teleconsulta. As 

atividades envolvem o contato do médico generalista com os 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 discentes e preceptores.  

 Em 2012, o Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina (FAMED) passou a integrar o 

Núcleo de Telemedicina do HE que anteriormente era composto pela UBS Santos Dumont, UBS Areal Leste, 

UBS Centro Social Urbano do Areal e Hospital Escola (HE UFPel/FAU). 
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Grupos de Interesses Especiais (SIGs – Special Interest Groups) que o HE participa: Sentinelas em 

Ação; Onco-Ginecologia; Técnico Operacional RUTE; Bucomaxilofacial; Telepsiquiatria; Endometriose; 

Enfermagem em Oncologia; Medicina Fetal; Perinatologia; Enfermagem Intensiva e de Alta Complexidade. 

Atividades realizadas: No ano de 2012, foram realizadas 106 sessões de videoconferência, sendo que 49 

sessões do SIG Sentinela são assistidas diretamente pela equipe da GRSH (Gerência de Risco Sanitário 

Hospitalar) com 334 participações locais registradas entre residentes, acadêmicos, docentes, professores e 

preceptores. 

 O Núcleo de Telessaúde do HE UFPel/FAU realizou 16 sessões de webconferência no primeiro semestre 

e 23 no segundo semestre, totalizando 39 atividades no ano de 2012. Foram apresentados 49 casos, 26 de 

Dermatologia, 12 de Neurologia e 11 de Traumatologia/Reumatologia, registrando 1780 participações no ano 

de 2012, bem como aumento na quantidade de sessões por videoconferência e ainda no número de 

participantes em relação a 2011.  

Round de Integração: em parceria com os programas de Residência Médica e Multiprofissional da UFPel, o 

Departamento de Educação criou o Projeto de Extensão - Round de Integração das Residências  

“Residências na Perspectiva da Integralidade”. 

 O objetivo do projeto é promover a integração entre residentes da atenção básica e da atenção 

especializada, proposta preconizada pelo MEC para a consolidação dos Programas de Residência Médica e 

Multiprofissional, através dos recursos de tecnologia da informação utilizados em telessaúde. 

 No ano de 2012, foram apresentados três casos clínicos por sessões de webconferência nas áreas de 

Saúde Oncológica e Saúde da Criança, envolvendo profissionais e residentes lotados no Hospital Escola e 

na Unidade Básica de Saúde Santos Dumont. 

Acervo/livros: em 2012, o número de empréstimos de livros teve um aumento de 32% em relação ao ano 

anterior. O acervo teve um incremento de 44 livros e hoje conta com 173 obras atualizadas.  

Neste ano, foram registrados 128 empréstimos. Dentre os usuários, alunos dos cursos de Medicina, 

Psicologia, Nutrição, Odontologia e Enfermagem e Obstetrícia. 

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

Departamento de Educação, acadêmicos e profissionais efetuam a solicitação de senha para acesso aos 

periódicos. Em 2012, foram solicitadas 49 senhas de acesso através do preenchimento da ficha de 

cadastramento de usuário no site da Educação. 

Contratos/convênios: foram firmados no ano de 2012, convênios para a realização de Estágio Curricular 

Obrigatório com instituições de Ensino e Escolas Técnicas. Os contratos com a Universidade foram 

analisados e aprovados pelo Departamento Jurídico da UFPel e os contratos firmados com a Fundação pelo 

Departamento Jurídico da FAU. 
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O Departamento de Projetos da FAU administra 64 projetos de pesquisa e extensão, originados das 

várias unidades da Universidade com seus objetivos específicos.  

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

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

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

Inicialmente, é feita a abertura e/ou encaminhamento do Projeto, da seguinte maneira: 

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

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

Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE). 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 UFPel. 

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 de 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 e Editora e Gráfica.  

São dois os projetos que têm folha de pagamento, ou seja, têm funcionários contratados via FAU 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: ALM-Operação e Coorte. 

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

materiais, viabilizando o trabalho de pesquisa.  
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Em 2012 foram administrados os seguintes projetos: 

 

Projeto Objeto Unidade 

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 Extensão e Pós-Graduação em Artes Centro de Artes 

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 diagnóstico e uma vacina 

recombinante contra tuberculose bovina 

Centro de Biotecnologia 

Biotério Central Recursos capturados de resíduos de pesquisa Biotério Central 

Ciência dos Alimentos Serviços de Análises de Laboratório 
Faculdade Ciências 

Domésticas 

Ciências e 

Matemática 

Criar o programa de Pós-Graduação em ensino de 

Ciências e Matemática, nível de Mestrado Profissional 
Faculdade de Educação 

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 

Departamento de 

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

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 

esteroides na água das chuvas de regiões orizícolas do 

RS” 

Fac. Agronomia Eliseu 

Maciel 

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

UFPel 

Educação Física Programa de Atividade Física Orientada 
Escola Sup. de 

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

dos Alimentos 

ESEF Evento 
Eventos Relacionados à Escola Superior de Educação 

Física 

Escola Sup. de 

Educação Física 

FAP/UNIFESP 
Avaliar a expansão do programa de atividade física da 

cidade no Brasil 

Centro de Pesq. 

Epidemiológicas 

Feira (SICONV) 
Execução do Projeto de Pesquisa “Realidade das Feiras 

de Ciências no Brasil” 

NECIM - Núcleo de 

Estudos em Ciências e 

Matemática 

FINEP - 1407/10 
Desenvolvimento de um “Cimento” Odontológico de alta 

Biocompatibilidade 

Faculdade de 

Odontologia 

FINEP - 2500/11 

Desenvolvimento de TS para construção, recuperação, 

manutenção e uso sustentável de moradias, 

especialmente HIS, e para redução de riscos ambientais 

Faculdade de 

Arquitetura 

Fitossanidade Análise Fitossanitária de Lotes de Sementes NECIM/CAVG/IF-Sul 

Formigas Cortadeiras 
Pesquisar incidência de formigas cortadeiras em áreas 

de pré-plantio de eucalipto 

FAEM - Depto. 

Fitossanidade 

HCV 
Hospital de Clínicas Veterinário - Recursos de serviços 

prestados a comunidade 

Fac. Agronomia Eliseu 

Maciel 

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

Enfermagem 

FV - Hospital de 

Clínicas Veterinária 

Instituto Memória e 

Patrimônio - IMP 

Elaboração e execução de projetos do patrimônio 

cultural brasileiro 

Faculdade de 

Enfermagem 

Inspeção de Leite Serviços de Análises em Leite e Derivados 
Instituto Memória e 

Patrimônio  

Laboratório de Grãos  Análise Industrial na cultura de Arroz-clearfield 
Faculdade de 

Veterinária 

LADOPAR 

Estabelecer as condições operacionais para o 

desenvolvimento e testes de novos produtos da 

OVINOC 

FAEM - DCTA 

LIPOA Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
UFPel - Faculdade de 

Veterinária 

LRD Prestação do Laboratório Regional de Diagnóstico 

Faculdade de 

Veterinária 

  

Mestrado em 

Antropologia 

Formar mestres aptos a desenvolver estudos e 

atividades relacionadas à Antropologia Social, Cultural e 

Arqueologia 

Instituto de Ciências 

Humanas 

Mestrado FAE Curso de Mestrado da Faculdade de Educação 
Faculdade de 

Veterinária 

Mestrado História Curso de Mestrado em História Faculdade de Educação 

Microbiologia de 

Alimentos 
Serviços de Análises Microbiológicas 

Instituto Ciências 

Humanas 

Modernização 
Atenderá a demanda referente à manutenção, 

racionalização, melhoramento, inovação, adequação dos 
FAEM - DCTA 
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espaços internos e externos de informática da UFPel, 

para ensino, pesquisa, extensão e administração 

Música Curso de Extensão em Música Reitoria 

NEL 
Centro de Pesquisa e Extensão em Literatura e 

Linguística 

Conservatório de 

Música 

Nupeec  

Desenvolver atividades com parcerias com órgãos 

públicos e empresas privadas que permitam gerar 

conhecimento e posterior divulgação em revistas 

científicas 

Instituto de Letras 

Pires (RE) 

Conv. 20/2009 

Compromisso social com a comunidade, otimizar o 

ensino de graduação no desenvolvimento 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 
Istituto Ciências 

Humanas 

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

P.G. Odonto Pós-Graduação em Traumatologia Bucomaxilofacial 
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 Centro de Artes 

PPGAV Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais Centro de Artes 

PPGO Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
UFPel - Faculdade de 

Odontologia 

PPG MACSA 
Curso de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do 

Solo e da Água 
FAEM 

Realidade nas Feiras 
Arrecadação de inscrições do evento Feiras de Ciências 

no CAVG 
CAVG 

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 
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PROGRAMA MELHOR EM CASA 

 No dia 16 de março, na Câmara de 

Vereadores de Pelotas, foi realizado o 

lançamento do Programa Melhor em Casa. Com 

o slogan “A segurança do hospital no conforto 

do seu lar”, o programa foi criado pelo Ministério 

da Saúde em novembro de 2011 e objetiva 

ampliar o atendimento domiciliar do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

Pessoas com necessidade de reabilitação 

motora, idosos, pacientes crônicos sem 

agravamento ou em situação pós-cirúrgica, por 

exemplo, têm com o programa assistência 

multiprofissional gratuita em seus lares, com cuidados mais próximos da família. 

 O atendimento é feito por três Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) – formadas por 

médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e assistentes sociais – e uma Equipe Multiprofissional de 

Apoio (EMAP) – formada por fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo. As EMAD’s são distribuídas em: EMAD 

SUL – Fragata, Barragem, Centro Sul e Porto/Várzea; EMAD NORTE - Três Vendas, Areal Norte e Centro 

Norte e EMAD LESTE – Areal, Fátima/Balsa e Laranjal. Cada equipe pode atender, em média, 60 pacientes, 

simultaneamente. 

O programa também tem o objetivo de ajudar a reduzir as filas nos hospitais de emergência, já que a 

assistência, quando há indicação médica, passa a ser feita na própria residência do paciente, desde que haja 

o consentimento da família. 

Benefícios 

 - Melhorar e ampliar a assistência no SUS a pacientes com agravos de saúde, que possam receber 

atendimento humanizado, em casa e perto da família. 

 - Estudos apontam que o bem estar, carinho e atenção familiar aliados à adequada assistência em saúde 

são elementos importantes para a recuperação de doenças. 

 - Pacientes submetidos a cirurgias e que necessitam de recuperação poderão ser atendidos em casa, e 

terão redução dos riscos de contaminação e infecção. 

 - O Melhor em Casa representará avanços para a gestão de todo o sistema público de saúde, já que 

ajudará a desocupar os leitos hospitalares, proporcionando um melhor atendimento e regulação dos serviços 

de urgência dos hospitais. 
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 - Estima-se que com a implantação da Atenção Domiciliar obtém-se economia de até 80% nos custos de 

um paciente, quando comparado ao custo desse mesmo paciente internado em um hospital (estimativa do 

Departamento de Atenção Básica e da Coordenação Geral de Gestão Hospitalar). 

 O Programa de Atenção Domiciliar Melhor em Casa iniciou suas atividades em março de 2012 e, no 

período de nove meses, totalizou o atendimento a 579 solicitações para admissão de pacientes da zona 

urbana do Município em regime de atenção domiciliar no período, com média de 100 atendimentos diários 

concomitantes. 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

Resultante de parceria entre a Universidade 

Federal de Pelotas, Prefeitura Municipal e 

Ministério da Saúde, foi inaugurado no dia 18 de 

junho o Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO) Jequitibá, localizado na Faculdade de 

Odontologia da UFPel. O Centro recebeu este 

nome para homenagear o centenário da 

faculdade, completado em 23 de setembro de 

2011, uma vez que o jequitibá simboliza as 

bodas de cem anos. A FAU deu o apoio 

necessário à Faculdade de Odontologia da 

UFPel gerenciando o recurso repassado através 

da contratualização para instalação e manutenção do serviço. 

O CEO é destinado ao atendimento de pacientes residentes em Pelotas, inicialmente referendados pelas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS’s): Balsa, Bom Jesus, Dunas, Leocádia, PAM-Fragata, Sítio Floresta e Vila 

Municipal – locais que são campo de estágio para os acadêmicos – e funciona nas dependências da 

Faculdade de Odontologia, com três consultórios odontológicos completos (cadeira, unidade auxiliar, equipo 

e refletor), aparelho de raios X dentário, compressor e instrumentais compatíveis com os serviços, centro de 

esterilização, amalgamador, fotopolimerizadores, canetas de alta e baixa rotação, recepção e sala de espera. 

Serão assegurados os protocolos de biossegurança e de conduta clínica para cada especialidade no 

desenvolvimento do projeto e nas ações de assistência. 

 O CEO presta atendimentos clínico-cirúrgicos de Odontologia nas áreas de diagnóstico bucal, com 

ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; periodontia; cirurgia oral menor nos tecidos moles e 

duros; endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais. É encaminhado à Faculdade, de 

forma programada e previamente estabelecida, um número diário de pacientes para cada especialidade, 

conforme disponibilidade de vagas. Todo atendimento odontológico é realizado mediante agendamento 

prévio do paciente junto à secretaria do CEO. 
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PASSARELA PEDIATRIA – CLÍNICA MÉDICA 

 Uma antiga aspiração tornou-se realidade no 

ano de 2012 com a finalização de uma 

passarela de ligação entre as Unidades de 

Clínica Médica e Pediatria. A obra proporcionou 

o acesso das macas de pacientes da Pediatria, 

saída de emergência em caso de incêndio e 

transporte da alimentação através da copa 

central, não sendo mais necessário uma copa 

para atender especificamente a Pediatria. Com 

a obra, foi possível criar uma ampla sala de 

depósito de materiais de limpeza (DML) comum 

entre os dois setores, assim como uma sala 

para guarda de materiais.  

 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 

 O novo Ambulatório foi construído em uma 

área de 195m², em frente ao Hospital Escola, 

onde localizava-se um antigo depósito de 

materiais. O ambiente é amplo, priorizando o 

conforto dos pacientes e conta com seis 

consultórios para atendimento, sendo dois com 

mesa ginecológica e três com instalação 

sanitária; sala de espera para 50 pessoas com 

TV de 32"; sala de coleta de sangue para o 

laboratório e banheiros adaptados a Portadores 

de Necessidades Especiais (PNE). 

 

 

SALA DO RECÉM-NASCIDO 

 A partir de uma reforma em enfermaria do 

Centro Obstétrico, foi criada em 2012 a sala do 

recém-nascido, exclusiva para banho e 

procedimentos ao bebê, com o objetivo de 

diminuir o risco de infecção cruzada e 

proporcionar mais conforto aos internados 

através da humanização do atendimento. A sala 

obteve climatização, troca de uma antiga janela 

de madeira por uma de alumínio, adequação da 

rede de gases medicinais e troca da rede 

elétrica. Também foi criada uma ante-sala com 

mesa para prescrições, separada do ambiente 

do bebê. A reforma trouxe a possibilidade de exame para um maior número de bebês.  
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ROUPARIA 

A sala do serviço de rouparia recebeu, no 

ano de 2012, uma grande reforma: a ampliação 

do espaço físico e a criação de um ambiente 

planejado exclusivamente para atender a 

demanda. A sala ganhou divisão de áreas, 

nichos com identificação e bancadas para 

conferência e dobra das roupas, proporcionando 

melhores condições de trabalho. 

 

 

 

 

 

SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO 

Localizada na unidade de Pediatria do 

Hospital Escola, o espaço oferece instalações 

confortáveis e toda a infraestrutura necessária 

para a fundamental prática de auxílio à 

amamentação. A sala foi montada com o apoio 

do Grupo de Trabalho de Humanização e de 

médicos pediatras, que doaram um frigobar para 

a conservação dos frascos com o leite materno. 
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GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO  

 O Hospital Escola UFPel/FAU participa da 

Política Nacional de Humanização (PNH), do 

Ministério da Saúde, que busca colocar em 

prática os princípios do SUS no cotidiano dos 

serviços de saúde, produzindo mudanças nos 

modos de gerir e cuidar. A PNH estimula a 

comunicação entre gestores, trabalhadores e 

usuários para construir processos coletivos de 

enfrentamento de relações de poder, trabalho e 

afeto. 

 No HE, o Grupo de Trabalho de 

Humanização (GTH), em atividade desde 2002, 

é composto por pessoas interessadas em discutir os serviços prestados, a dinâmica das equipes de trabalho 

e as relações estabelecidas entre trabalhadores de saúde e usuários. 

  Com reuniões quinzenais, além de debater os aspectos do dia-a-dia do hospital, o GTH promoveu, em 

2012, as seguintes ações: Brechó Solidário, Páscoa, Dia das Mães, Aniversário da FAU, Festa Junina, Dia 

dos Pais, Semana Farroupilha, Dia das Crianças, Confraternização de Final de Ano, Vicentinas e Natal. 

 

BRECHÓ SOLIDÁRIO 

 O Grupo de Humanização do Hospital 

Escola criou, em 2009, o Brechó Solidário, com 

o objetivo de investir a renda arrecadada em 

melhorias para as unidades do hospital. Com a 

ajuda de funcionários e da comunidade que, 

além de doar roupas, acessórios, calçados e 

objetos de decoração, também participaram 

comprando, todas as edições foram bem 

sucedidas. 

 Com os recursos do brechó, no ano de 

2012, foram adquiridos 20 colchões piramidais, 

duas televisões tela plana 24" para os pacientes 

da UTI Pediátrica e para as crianças do Serviço de Oncologia, quatro poltronas reclináveis para pacientes e 
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acompanhantes da Unidade de Cirurgia, 29 puff's para acompanhantes da Unidade de Clínica Médica, 15 

colchões revestidos, 33 sopeiras, 77 talheres, um biombo para a Clínica Médica, materiais para a Sala de 

Apoio à Amamentação (duas cadeiras, dois armários, um biombo, dois cabides e 50 frascos para leite 

materno), materiais para o Serviço de Ginecologia (nove escadas, quatro suportes para soro, duas cadeiras 

para banho e nove cadeiras para acompanhantes), materiais cirúrgicos para UTI Neonatal e ainda foram 

reformadas 134 cadeiras dos setores: UTI Geral, Clínica Médica, Oncologia, Laboratório, Ginecologia e 

Obstetrícia, Endoscopia, Centro Cirúrgico e Pediatria. 

 As edições foram realizadas nos meses de abril, maio, julho, outubro e novembro de 2012. 

 

PÁSCOA 

Enquanto a maioria das pessoas passa 

datas como a Páscoa em casa, algumas estão 

em um momento delicado, precisam de 

cuidados e atenção e, por isso, encontram-se 

hospitalizadas. O que não é motivo para não 

comemorar a data tão especial. 

No dia 5 de abril, a Páscoa não passou em 

branco no Hospital Escola. Mais uma vez a 

pequena Isadora, filha de funcionários do HE, 

encantou pacientes, acompanhantes e 

trabalhadores da saúde que estavam na 

instituição. Vestida de coelhinha, acompanhada 

por integrantes do grupo de humanização, ela distribuiu chocolates doados pela Ecosul em todas as alas do 

hospital. 

Por iniciativa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, os pacientes também receberam mensagens 

alusivas à data e diversos doces confeccionados especialmente para os pacientes. As lembranças foram 

entregues pelo voluntário Pastor Adelar, que participa de forma incansável destes momentos junto aos 

pacientes, oferecendo sempre uma mensagem de esperança na recuperação. 

 

DIA DAS MÃES  

Para comemorar o Dia das Mães, no dia 11 

de maio, o Grupo de Humanização entregou a 

todas as mães internadas e mães de crianças 

da Pediatria, UTI’s Pediátrica e Neonatal uma 

escova de cabelos com espelho e um cartão. 

Também foram entregues a todas as mães em 

tratamento lembranças como toalhas bordadas 

e bloquinhos para anotações, doadas pela Igreja 

Evangélica Luterana do Brasil. 

Para as mães funcionárias, foi elaborada 

uma mensagem especialmente direcionada às 

profissionais de saúde que foi disponibilizada 

como fundo de tela dos computadores e afixada como banner junto à portaria. 

Encerrando as homenagens, no final da tarde o Grupo Pequenos Cantores de Cristo percorreu todas as 

unidades de internação tocando e cantando músicas alusivas à data. 
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ANIVERSÁRIO DA FAU 

No dia 10 de junho, a Fundação de Apoio 

Universitário completou 31 anos de atividades 

dedicados à assistência, ensino e pesquisa. 

Com o objetivo de compartilhar a trajetória da 

instituição com todos que fazem parte desta 

história, foi realizada uma cerimônia promovida 

pelo Grupo de Trabalho de Humanização do 

Hospital Escola, que trabalha em busca de um 

ambiente mais saudável para todos os 

envolvidos. 

 Depois de cantado o tradicional parabéns, 

um bolo, adquirido com o apoio da ONG Gesto, 

foi oferecido a todos os trabalhadores presentes e distribuído a pacientes e acompanhantes do Hospital 

Escola, que são essenciais para história da instituição. 

 

FESTA JUNINA 

No dia 21 de junho, pacientes, 

acompanhantes, alunos e funcionários 

receberam uma festa muito especial, com direito 

a música, pipoca, amendoim e pescaria.  Como 

nos anos anteriores, o grupo de Humanização 

do HE enfeitou os corredores do hospital com 

bandeirinhas coloridas para comemorar a data e 

percorreu todos os leitos distribuindo pipoca e 

amendoim, para pacientes e seus 

acompanhantes.  O Grupo Medição, que há dez 

anos semanalmente percorre o hospital 

alegrando o público ao ritmo de samba, também 

participou e deixou a festa ainda mais animada.   

Através da doação de presentes feita pela comunidade e pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e da 

colaboração da Extractus, foi realizada uma pescaria, brincadeira típica de São João, para alegrar tanto os 

pequenos pacientes, como os adultos.  

Para os funcionários, foi organizada uma confraternização no final da tarde, com chá, pipoca, amendoim, 

rapadurinha de leite e bolo de milho. A festa contou com o apoio da Ecosul, do Restaurante Escola da UFPel 

e do CAVG. 

 A realização da festa junina tem o objetivo de proporcionar momentos de lazer e diversão aos pacientes 

internados e seus acompanhantes e também aos funcionários, que lutam diariamente pela dignidade na área 

da saúde.   
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DIA DOS PAIS  

Para comemorar o Dia dos Pais, no dia 10 

de agosto, o Grupo de Humanização entregou 

aos pais internados, acompanhantes e pais de 

crianças da Pediatria e UTI's Pediátrica e 

Neonatal uma caneta com uma mensagem 

alusiva à data. Também foram entregues 

lembranças como toalhas bordadas, bloquinhos 

para anotações e livros de mensagens, doadas 

pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. 

 Para os pais funcionários, foi elaborada uma 

mensagem especialmente direcionada aos 

profissionais da saúde, que foi disponibilizada 

como fundo de tela e afixada como banner junto à portaria. 

 

SEMANA FARROUPILHA 

Preocupado em proporcionar momentos de 

alegria e integração, o Grupo de Humanização 

procura não deixar nenhuma data comemorativa 

passar em branco dentro do hospital. Para cada 

data, uma comemoração especial é preparada 

pelo grupo, que este ano incluiu também no 

calendário de atividades a Semana Farroupilha. 

Para celebrar e valorizar a tradição gaúcha, 

o Hospital Escola recebeu, no dia 12 de 

setembro, o grupo de CTG Sentinela da 

Saudade, da Escola Cassiano do Nascimento e 

o CTG Carreteiros do Sul, do IF Sul-Rio-

Grandense. Os grupos percorreram todo o hospital fazendo uma apresentação de invernada artística mirim e 

adulta para pacientes, acompanhantes e trabalhadores da saúde.  

Os elogios seguiam por onde o grupo passava. Na Ginecologia e Obstetrícia, pacientes ficaram 

encantadas com a energia que tomou conta do hospital. Além dos pacientes, os funcionários também 

aprovaram a iniciativa. 

 

DIA DAS CRIANÇAS 

Ao contrário do que se possa imaginar, no 

hospital também se brinca, e não podia ser 

diferente para comemorar o Dia da Criança. No 

dia 20 de outubro, o Hospital Escola UFPel/FAU 

comemorou essa data tão significativa com uma 

grande festa ao ar livre, em frente ao hospital. 

Estavam disponíveis diversos brinquedos 

infláveis como tobogã, piscina de bolinhas, 

cama elástica, centopéia e tombo. Também teve 

distribuição de pipoca, algodão doce, 

geladinhos, balas, pirulitos, refrigerante, além de 
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pintura de rosto, espaço para desenhar ou colorir e pescaria, que distribuiu brinquedos a todos os pequenos.  

A comemoração durou toda a tarde e foi destinada às crianças ligadas direta ou indiretamente ao 

hospital. Na Pediatria, as crianças internadas puderam sair de seus leitos, aproveitar a tarde ensolarada e 

divertir-se com as atrações. Crianças internadas anteriormente foram convidadas e retornaram para 

participar do evento, bem como filhos de pacientes internados e filhos de trabalhadores do Hospital Escola. 

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 

prazerosos com os demais envolvidos.  

O evento foi promovido pelo grupo de Humanização do Hospital Escola e contou com o patrocínio da 

Ecosul e com o apoio da ONG Gesto, Igreja Evangélica Luterana do Brasil e Grupo de Voluntárias e Amigas 

do HE. 

 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 

Com o objetivo de celebrar mais um ano e 

reforçar a união dos trabalhadores, o Grupo de 

Humanização do Hospital Escola promoveu a 

10ª Festa de Confraternização com muita 

música e animação, acompanhadas de um 

saboroso galeto. 

O evento, realizado no dia 15 de dezembro, 

no SEST/SENAT, contou com a participação de 

150 funcionários do Hospital Escola, teve início 

às 11h e terminou no final da tarde.  

Durante o evento, foram sorteados vários 

brindes entre os participantes, entre eles 38 

cadeiras de praia, sendo 22 doadas pela Ecosul, 10 pela ONG Gesto e seis pelo grupo de Amigas e 

Voluntárias do HE, além de cinco kits Extractus. 

 

VICENTINAS 

O trabalho em grupo é fundamental quando 

o assunto é saúde. No Hospital Escola 

UFPel/FAU, quando se trata de solidariedade, a 

colaboração de todos os funcionários também é 

a razão para que ações e projetos de 

responsabilidade social sejam um sucesso. 

No dia 19 de dezembro, o HE promoveu 

mais uma edição do Projeto Abraço de Natal, 

em prol das moradoras da Sociedade São 

Vicente de Paulo. 

Como de costume, os trabalhadores se 

mobilizaram e ficaram responsáveis por comprar 

presentinhos para as senhoras, que foram entregues na sede da Sociedade São Vicente. Além da presença 

do Papai Noel, a festa também contou com dois animadores do projeto Tholl Alegria, que divertiram a tarde 

das senhoras, e com o Grupo Medicação, responsável por animar a festa com muita música. 
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O teólogo e voluntário do Hospital Escola, Adelar Munieweg, também participou da ação fazendo uma 

reflexão sobre a importância e o significado do Natal. 

A Extractus manipulação e cosméticos entregou um kit para cada senhora, a ONG Gesto contribuiu com 

salgadinhos e foi servido um bolo, doado por uma doceira e feito especialmente para a ocasião. 

 

NATAL 

Hospital está longe de ser um local 

apropriado para passar as festas de final de 

ano, especialmente o Natal, onde 

tradicionalmente as pessoas se reúnem para 

confraternizar em ambiente familiar. Porém, 

infelizmente, as enfermidades não escolhem 

hora para se manifestar. Pensando no bem 

estar de todos, o Grupo de Humanização do 

Hospital Escola UFPel/FAU, todos os anos 

reúne esforços para levar um sorriso, um alívio 

e uma esperança em momentos nem sempre 

fáceis. 

No dia 20 de dezembro, o Papai Noel visitou os pacientes de todas as idades do Hospital Escola, 

acompanhado por um simpático duende, o Natalino. Fernando Kessler, voluntário há muitos anos do HE, 

vestindo uma impecável fantasia de Papai Noel, faz questão de reservar um espaço em sua agenda para 

levar uma mensagem de fé e confiança na melhora de cada paciente abraçado. Já o pequeno Marcelo Bach, 

que faz participações especiais no grupo Tholl, contagiou a todos com sua espontaneidade e graça. 

Através de doações da comunidade, as crianças internadas ganharam presentes e aproveitaram para 

tirar foto ao lado do Papai Noel, na sala de recreação. Os adultos receberam um mini-panetone com uma 

mensagem de Natal, além de várias lembranças feitas especialmente por senhoras da comunidade da Igreja 

Evangélica Luterana do Brasil.  

Os trabalhadores do HE também foram presenteados com um panetone, ressaltando desejos de paz, 

solidariedade e companheirismo para o ano que se aproxima. 

 

CORREDOR ARTE 

Diferente dos lugares tradicionais, onde os 

indivíduos se interessam e buscam a arte por 

contra própria, no Hospital Escola UFPel/FAU 

ela exerce um papel muito importante, pois  

geralmente as pessoas estão no espaço por 

algum outro motivo e acabam se deparando 

com ela.  

Criado em setembro de 2000, o Corredor 

Arte nasceu com a finalidade de humanizar o 

ambiente e acabou por ter infinitos objetivos, 

como ser considerado uma espécie de remédio 

(efeito terapêutico) e levar cultura a um público 

que não costuma frequentar galerias de arte, além de se tornar um espaço de refúgio para os que estão 

dentro do hospital. É onde as pessoas, tanto pacientes e acompanhantes quanto os próprios trabalhadores, 
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podem, por um momento, se desligar do ambiente hospitalar, contemplar obras de arte e ter suas próprias 

impressões sobre os trabalhos, sem serem influenciados ou julgados.   

Merecem destaque neste ano, duas exposições: uma em homenagem aos 200 anos de Pelotas, em que 

o Grupo de Humanização convidou os funcionários a fazerem registros e expressarem sua admiração pela 

cidade; e a outra, a mostra “Múltiplos Olhares”, que contou com a participação de 21 funcionários do HE, 

entre médicos, profissionais das áreas de Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, além de 

profissionais de diferentes áreas administrativas.  

Para comemorar os 12 anos do Corredor Arte, o espaço recebeu pela primeira vez a exposição de um 

artista internacional, Michele Iannarella, natural de Valva, na Itália. O artista possui extensa participação em 

exposições coletivas e individuais na Itália, onde recebeu dois prêmios, além de obter uma premiação em 

Pelotas, no Salão da Primavera de Artes Plásticas, em 2010.  

 

RECREAÇÃO INFANTIL E ADULTA 

O Hospital Escola oferece a pacientes e 

acompanhantes o serviço de recreação infantil e 

adulta. No setor pediátrico, em uma sala 

destinada ao entretenimento dos pequenos 

internados, ficam disponíveis jogos didáticos, 

brinquedos, televisão com programação infantil, 

utensílios de pintura e desenho, além de outros 

tantos passatempos que possibilitem tornar o 

período de internação mais agradável. Ainda 

com este intuito, recreacionistas orientados pelo 

serviço de Psicologia Clínica do HE, 

desenvolvem diversas brincadeiras e jogos que 

estimulam as relações de convivência, localização temporal e espacial, coordenação motora, percepção 

visual e raciocínio lógico.  

Na recreação adulta, o recreacionista propõe, principalmente aos pacientes da Clínica Médica que 

permanecem bastante tempo internados, atividades como leitura, jogos, conversa e também o acesso à 

internet e e-mail através de um notebook adquirido com recursos do brechó solidário.  

 

PREMIAÇÃO FUNCIONÁRIO DESTAQUE 

Valorizando o empenho e a dedicação dos 

trabalhadores do Hospital Escola UFPel/ FAU, 

em 2005 foi criada uma pesquisa de satisfação 

em que os pacientes pudessem expor, de forma 

espontânea, sua opinião sobre a qualidade do 

atendimento recebido. 

Desde então, inúmeros elogios foram 

publicados no Informativo Interno semanal, 

incluindo profissionais das mais diferentes 

áreas. 

Como forma de homenagear os colegas com 

maior número de citações, foi entregue, no dia 
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28 de dezembro, o troféu funcionário destaque para os três primeiros colocados do ano de 2012, que foram, 

respectivamente: Laiza Silveira Dias - Auxiliar de Enfermagem da Cirurgia, Kelen Daiane Ferreira Escalante - 

Auxiliar Administrativo do Serviço de Internação e Rosemeri de Abreu Pedrozo - Enfermeira da Cirurgia. 

Após a premiação, foi passado um vídeo especial de final de ano, produzido pelo Departamento de 

Comunicação. 

 

CARRINHO DA LEITURA 

O Carrinho da Leitura é um projeto de 

Humanização que tem por objetivo disponibilizar 

momentos de lazer e distração a pacientes 

internados no Hospital Escola. Com a ajuda de 

voluntários e 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. Essa estrutura permite visualizar e escolher, conforme a preferência de cada 

paciente, os impressos disponíveis. 

 

GRUPO MEDICAÇÃO 

Há mais de dez anos, o Hospital Escola 

recebe, semanalmente, o Grupo Medicação, 

outro projeto de humanização com voluntários 

que tem o objetivo de humanizar os cuidados de 

saúde no hospital, através da música. 

A firmeza rítmica e o entusiasmo são 

contagiantes e avassalam todo pensamento 

negativo. No caminho, o objetivo é incluir todas 

as pessoas que quiserem mostrar sua alegria e, 

por que não, dançar.  

Normalmente, durante o percurso que vai do 

Serviço de Oncologia e passa por todas as 

unidades de internação, existem dois tipos de reação: dos que já conhecem o grupo, por estarem 

hospitalizados há mais de uma semana e que se encantam pela visita esperada, e dos novos, que se 

surpreendem e arregalam os olhos por uns minutos e, gradualmente, vão desenhando um sorriso no rosto. A 

visita dura em média trinta minutos, mas o efeito positivo é percebido por muito mais tempo. 

 No dia 10 de outubro, o Grupo de Humanização organizou uma homenagem surpresa ao Medicação, que 

completou dez anos de atividades dentro do hospital. Os integrantes imaginaram que iriam participar da 

abertura de uma palestra e foram surpreendidos quando foi anunciado que, na verdade, se tratava de uma 

homenagem. Foi transmitido um vídeo, produzido pelo Departamento de Comunicação, que resgatou a 

trajetória do grupo desde o início, em 2002. Para comemorar estes dez anos, foram feitas camisetas para 

cada integrante, com um logotipo do grupo, criado especialmente para esta data. 
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PROJETO THOLL ALEGRIA  

O Hospital Escola recebe, desde abril de 

2011, o projeto Tholl Alegria, que tem como 

objetivo proporcionar às pessoas assistidas, 

crianças e idosos, momentos de lazer, 

descontração e felicidade, amenizando 

enfermidades pelas quais estejam passando. O 

projeto também visa oferecer aos artistas 

instantes de realização pessoal, a partir do 

momento em que ajudam pessoas com várias 

necessidades.  

Pacientes, acompanhantes e funcionários do 

HE recebem com surpresa e alegria a visita 

especial dos animadores do projeto. As visitas são feitas em sábados agendados com integrantes do Grupo 

de Humanização, que os acompanha pelo hospital. Os integrantes do Tholl brincam com os pacientes, 

posam para fotos e proporcionam vários sorrisos.  

 

DIA DO TRABALHADOR 

Para comemorar o dia do trabalhador, a 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) realizou, no dia 11 de maio, diversas 

ações para os funcionários.  

 Foram distribuídas aproximadamente 300 

mudas de plantas nativas e os funcionários 

tiveram a oportunidade de fazer hidratação 

facial e reiki. Além disso, também foi realizada 

uma atividade de ginástica laboral no 

Restaurante Escola do campus da UFPel e 

Centro. 

 

 

GRUPOS DE CORAIS  

Grupos de corais 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, 

acompanhantes e trabalhadores da saúde.  

Em 2012, os grupos que se revezaram nas 

apresentações foram: 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. 
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FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE MÚSICA 

No dia 12 de janeiro a música que invadiu o 

hospital e levou os pacientes a abrirem as 

portas e conferirem de perto o som diferente e 

encantador. Através do projeto Concerto 

Didático, alunos do Festival Internacional Sesc 

de Música oportunizaram o acesso da cultura 

para os pacientes e profissionais da saúde que 

trabalham na instituição. 

 O objetivo deste projeto é levar música para 

as pessoas que não podem se deslocar até o 

teatro. O resultado desta apresentação foi os 

olhares atentos e muitas palmas ao término das 

apresentações. 

O concerto deu-se com um grupo de eufônios. O instrumento não é muito conhecido do público, 

geralmente associado a bandas marciais. Uma segunda apresentação foi realizada no dia 13 de janeiro, na 

Oncologia e Pediatria do hospital onde o som do saxofone encantou crianças e adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 44 

 

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. 

No ano de 2012, a pousada abrigou 43 familiares de pacientes do Hospital Escola. 

 

SACOLAS-RANCHO 

 Através de convênio com o poder judiciário 

(1º Vara de Execuções Criminais), o Serviço 

Social do Hospital Escola recebe sacolas-

rancho, que são pagas como forma de pena 

alternativa e doadas à instituição pelos 

infratores que se enquadram nos critérios do 

código penal. Após avaliação sócioeconômica, 

estas sacolas são repassadas aos pacientes e 

familiares, que recebem este benefício para ser 

utilizado em suas residências, também 

objetivando prevenir a reincidência hospitalar. 

Em 2012, foram distribuídas 36 sacolas-rancho.  
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DOAÇÃO DE ENXOVAIS 

O Serviço Social do HE faz, frequentemente, 

distribuição de enxovais em todos os leitos da 

Pediatria e Obstetrícia do Hospital Escola. 

São entregues enxovais contendo edredons 

e cobertores, que são compostos por várias 

doações recebidas de grupos que 

continuamente ajudam o hospital e também por 

pessoas da comunidade. 

As assistentes sociais normalmente entre-

gam as peças após avaliação que aponte a 

necessidade da doação ou quando os pacientes 

enfrentam o frio intenso do inverno. As doações 

são recebidas com muita satisfação pelos pacientes. 

 

PRESTADORES DE SERVIÇO À COMUNIDADE  

 O Hospital Escola, em convênio com o poder 

judiciário, recebe o trabalho de prestadores de 

serviços 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. Em 2012, foram 

acompanhados 18 prestadores no Hospital 

Escola, nas áreas de Almoxarifado e programa 

A Nota é Minha. 

 

 

BANCO DE PERUCAS E CHAPÉUS 

O Hospital Escola UFPel/FAU possui o único 

Serviço de Oncologia habilitado na região sul 

que dedica-se integralmente ao atendimento 

pelo SUS. Muitas vezes, os pacientes em 

tratamento lidam com a baixa auto-estima 

gerada pelos desconfortos causados pelo 

câncer. Com a intenção de levar alegria e bem-

estar aos pacientes oncológicos, o hospital criou 

o Banco de Perucas e Chapéus.  

No dia 10 de outubro, o Banco recebeu sua 

primeira doação. A entrega foi feita por uma 

senhora que preferiu não se identificar. Ela 

contou que ficou durante oito anos sem cortar o cabelo e decidiu vendê-lo. Com a intenção de ajudar os 

portadores de câncer, ao invés de receber dinheiro, ela solicitou uma peruca, que foi entregue para o Banco 

de Perucas e Chapéus, localizado no Serviço Social do Hospital Escola. 
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VALES-TRANSPORTE 

 Após avaliação realizada pelo Serviço 

Social, pacientes recebem do hospital vales-

transporte para auxiliar no deslocamento dos 

mesmos. Os vales são distribuídos prioritari-

amente para as mães da UTI Pediátrica que 

necessitam amamentar diariamente, mas 

pacientes de todas as unidades do hospital são 

auxiliados com este benefício. 

 

 

 

 

 

GRUPO AMIGAS DO HE 

Em agosto de 2010, senhoras da 

comunidade criaram o grupo Amigas do HE, que 

voluntariamente se dedicam a fazer ações para 

arrecadar verbas destinadas a melhorias para os 

pacientes.  

Em 2012, o grupo seguiu as atividades 

realizando bazares e vendas de bolachas. Com 

o valor arrecadado nas ações, foram adquiridos 

30 colchões piramidais, 120 travesseiros, 100 

cobertores e 15 colchões, todos próprios para 

uso hospitalar. As aquisições vêm ao encontro 

do objetivo do grupo, vestindo os leitos do HE.  

 

GRUPO DE GESTANTES 

 Desde o ano 2000, o Hospital Escola 

promove semanalmente reuniões com as 

gestantes do serviço de Pré-Natal, com o 

objetivo de 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 do bebê; auxiliar a gestante 

a compreender e eliminar 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 e reforçar o vínculo da gestante com a instituição.                 

 Em 2012, foram realizadas 50 reuniões semanais, sendo abordados os temas: importância da assistência 

pré-natal, trabalho de parto, intercorrências clínicas da gestação, uso de medicamentos na gravidez, métodos 
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contraceptivos, amamentação, alimentação da gestante e nutriz, cuidados com o recém-nascido, vínculo 

afetivo mãe-filho e depressão pós-parto. O grupo contou com a participação de alunas da Faculdade de 

Nutrição/UFPel, assistente social, médico gineco-obstetra, médico pediatra, psicóloga, técnica em 

enfermagem, educador físico e alunas da Residência Integrada Multiprofissional em Atenção à Saúde da 

Criança. 

 

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS 

Através de um convênio com a ONG 

Parceiros Voluntários, o Hospital Escola recebe 

pessoas da comunidade que realizam trabalhos 

voluntários na instituição. Essas ações se 

direcionam ao bem-estar dos pacientes e 

acompanhantes do HE. O hospital recebe 

voluntários que buscam doar parte do seu 

tempo e sua generosidade para ajudar, 

compartilhar e melhorar a qualidade de vida dos 

mais necessitados. No ano de 2012, o HE 

contou com voluntários atuantes nos setores de 

recreação, campanhas de saúde, biblioteca 

móvel, eventos de humanização e capelania hospitalar. 

 

OSC GESTO 

A Organização da Sociedade Civil (OSC) 

Gesto tem por finalidade apoiar e desenvolver 

programas e projetos de políticas sociais, 

proporcionando a defesa e a elevação da 

qualidade de vida de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, em especial na Política 

de Assistência Social, interagindo com as 

Políticas de Saúde, Educação e Cultura.  

Através de parceria firmada com a FAU em 

2006, a Gesto pode intensificar seu trabalho e 

desenvolver projetos sociais voltados ao seu 

público.  

Para realização de suas finalidades, a Gesto promove, colabora, coordena e/ou executa ações e projetos 

por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços 

intermediários de apoio a outras organizações de fins não econômicos e a órgãos do setor público que atuem 

em áreas afins. 
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No decorrer de 2012, 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: 

 

PROJETO VERÃO 

 Mais uma vez o Hospital Escola participou 

do Projeto Verão da Ecosul, que tem como 

objetivo proporcionar conforto e segurança aos 

usuários que trafegam pelo Polo Rodoviário de 

Pelotas.  

 O Hospital Escola participou através dos 

serviços de Enfermagem, Nutrição e Recreação, 

realizando exames, orientações de saúde e 

campanhas de conscientização.  

 O projeto foi realizado nos dias 06, 15 e 25 

de janeiro, 1, 12 e 24 de fevereiro e 09 e 21 de 

março, nos pedágios de Capão Seco, Retiro e 

Cristal, praia de São Lourenço do Sul e SEST SENAT de Rio Grande.  

 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE E DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER 

 O Programa de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde, através dos 

residentes da área de Atenção à Saúde 

Oncológica, promoveu no dia 9 de abril uma 

campanha de conscientização pelo Dia Mundial 

da Saúde e Dia Mundial de Combate ao Câncer.  

 No auditório do Hospital Escola, foi realizada 

uma palestra aberta à comunidade onde as 

residentes abordaram o assunto: fatores de 

risco para câncer de pele e câncer de mama.  

 As residentes falaram sobre os diferentes 

tipos de câncer de pele, sobre os fatores de 
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risco, a importância da prevenção da doença e o alto poder de cura quando diagnosticada cedo, além de 

explicar sobre as medidas de prevenção. 

Para abordar o tema câncer de mama, foi transmitido um trecho de um documentário, chamado 

“Mulheres de Peito'', onde mulheres deram depoimentos de como receberam a notícia, como enfrentaram e 

venceram a doença. O vídeo também continha depoimentos de familiares, amigos e pessoas que trabalham 

diretamente com mulheres com a doença, como médicos e psicólogos. Após o vídeo, as residentes 

explicaram a importância da prevenção do câncer de mama.  

 Em paralelo, durante todo o dia, no campus Capão do Leão, foram distribuídas a todos os acadêmicos, 

orientações sobre os principais fatores de risco modificáveis do câncer. 

 

SAÚDE NA ESTRADA 

Parceiro da Ecosul desde 2002 no programa 

Saúde na Estrada, da Ecosul, o Hospital Escola 

participou de mais uma edição realizada nos 

dias 10, 11 e 12 de abril, respectivamente no 

Posto de Pedágio do Retiro, SEST SENAT Rio 

grande e Posto Fitazul – Canguçu. O Serviço de 

Enfermagem verificou a pressão arterial e deu 

dicas de saúde. O Serviço de Recreação 

proporcionou atividades para os motoristas 

relaxarem, como exercícios e alongamentos 

para reduzir a tensão e melhorar a mobilidade. 

Também participou da atividade o Programa de 

Prevenção e Abordagem ao Tabagismo, com a distribuição de material alertando sobre os malefícios do 

cigarro, dicas de como parar de fumar e apresentação de banners. 

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

evitando situações de risco aos próprios caminhoneiros e aos demais motoristas. Nos três dias de ação, 

foram realizados 504 atendimentos. 

 

DIA MUNDIAL SEM TABACO 

O dia 31 de maio é comandado pela 

Iniciativa da Organização Mundial de Saúde por 

um Mundo Livre de Tabaco. Para marcar a data, 

o Projeto de Abordagem e Prevenção ao 

Tabagismo do Hospital Escola UFPel/FAU, o 

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia 

- UFPel e a RIMS (Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde e em Área 

Profissional da Saúde), desenvolveram diversas 

atividades na UBS Vila Municipal, UBS Centro 

Social Urbano, UBS Areal Leste e UBS 

Obelisco. Entre as atividades, foram feitas 

distribuições de materiais educativos e informativos; avaliações do nível de dependência da nicotina; 

orientações e dicas quanto a parar de fumar; exposição de pulmão com os danos causados pelo tabagismo, 

além de troca de brindes e mudas de árvores por cigarros.  
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No HE também foi realizada uma ação conjunta da CIPA com as residentes da RIMS junto ao relógio-

ponto com distribuição de material informativo. 

 

VIDA SEM GLÚTEN 

A doença celíaca é responsável por 

disfunções que vão desde a perda excessiva de 

peso, desnutrição e osteoporose até o câncer 

de intestino. Seus sintomas (diarréia crônica, 

anemia, déficit nutricional, mal estar) são 

comuns a diversas enfermidades e difíceis de 

diagnosticar.  

As estimativas indicam que existem em 

torno de 4 milhões de celíacos no Brasil. Mesmo 

assim, a doença é ainda pouco conhecida e 

diagnosticada. Para falar mais sobre este tema, 

foi realizada, no dia 29 de junho, no auditório do 

Hospital Escola UFPel/FAU, mais uma edição do “Vida sem Glúten”.  

O evento teve como objetivos informar a população sobre a doença; divulgar o Dia Internacional do 

Celíaco, comemorado no mês de maio; além de distribuir material informativo e cadastrar pacientes 

portadores de doença celíaca. 

Para falar sobre o tema, as médicas gastroenterologistas Dra. Carolina Carpena e Dra. Elza Cunha, 

produziram uma palestra com informações importantes sobre a doença, os sintomas, como é feito o 

diagnóstico, as consequências, o que acontece ao organismo e como funciona o tratamento. 

 A nutricionista Fabiana Botelho, professora da Faculdade de Nutrição, também participou do evento 

comentando sobre algumas novidades apresentadas no Congresso Nacional sobre Doença Celíaca, 

realizado em Fortaleza, no início do mês.  

O evento contou com a participação de mais de 60 pessoas, entre portadores da doença, estudantes de 

Nutrição, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, além de profissionais da área da saúde. Também teve 

o apoio da Josapar e Sabor do Grão, que doaram alimentos isentos de glúten sorteados aos portadores da 

doença, e da Extractus - manipulação e cosméticos, que doou um kit sorteado entre os demais participantes. 

Para aproveitar a ocasião, foi aplicada aos celíacos uma pesquisa da Faculdade de Nutrição que tem o 

objetivo de identificar o perfil e as necessidades dos portadores da doença. 

 

DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO  

No dia 29 de agosto, Dia Nacional de 

Combate ao Fumo, o centro de Pelotas foi palco 

de uma ação conjunta de alerta à comunidade 

sobre os malefícios do tabagismo. O evento foi 

realizado no calçadão da rua Sete de Setembro, 

esquina Andrade Neves, e deu continuidade a 

uma série de ações que vem sendo realizadas 

junto à comunidade. 

A temática escolhida para a campanha deste 

ano pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e Instituto Nacional do Câncer (INCA), sinaliza 

os danos causados pelo tabaco ao meio 
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ambiente: “Fumar: faz mal pra você, faz mal pro planeta”. Mudas de árvores, doadas pela Secretaria de 

Qualidade Ambiental e pelo Horto Municipal, foram trocadas por carteiras de cigarros, simbolizando a 

necessidade de recomposição do meio ambiental tão atingido pelo plantio e uso do tabaco.   

Com o intuito de abranger informações sobre o tabagismo em sua toxidade, profissionais da saúde 

distribuíram material educativo e conversaram com a população, transmitindo informações e dados de 

pesquisas. Também foram feitas outras atividades como medição da dosagem de monóxido de carbono 

(“bafômetro do cigarro”), avaliação do grau de dependência, exposição de pulmão danificado pelo fumo, 

aferição de pressão arterial, informações nutricionais e orientações sobre saúde bucal.  

 

DIA NACIONAL DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

No Dia Nacional da Doação de Órgãos, 

comemorado em 27 de setembro, o Hospital 

Escola em conjunto com outros hospitais da 

cidade, a ADOTE - Aliança Brasileira pela 

Doação de Órgãos e Tecidos e o Hemocentro 

de Pelotas, estiveram no calçadão da cidade 

para realizar uma campanha de conscientização 

com o objetivo de alertar sobre a importância da 

doação. 

Profissionais das instituições participaram 

distribuindo materiais informativos, prestando 

esclarecimentos e conversando com a 

população. 

 

FÓRUM DE DISCUSSÃO DO PROCESSO DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS  

No dia 23 de novembro, foi realizado o V 

Fórum de Discussão do Processo Doação e 

Transplante de Órgãos na Região Sul do Rio 

Grande do Sul, organizado pela ADOTE - 

Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e 

Tecidos e pelas CIHDOTT's – Comissões Intra 

Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplantes - do Hospital Escola 

UFPel/FAU, Hospital Universitário São 

Francisco de Paula, Sociedade Portuguesa de 

Beneficência e Santa Casa de Misericórdia de 

Pelotas.  

A parceria das CIHDOTT´s com a ADOTE existe desde 2005 com o objetivo de promover a doação de 

órgãos, através de ações de esclarecimento público e educativas. 

O Fórum teve como tema central “O que fazer para aumentar o número de doadores de órgãos no 

Brasil?” e contou com seis apresentações sobre temas relevantes, selecionados para trazer a melhor 

informação para o público que prestigiou o evento. Ainda dentro da programação, funcionando como um 

chamamento para o Fórum, aconteceu a 11ª Caminhada pela Doação de Órgãos, no dia 06 de outubro, 

saindo do centro da cidade e indo até a praia do Laranjal. 
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EXTRACTUS 

Fundada em 2000 como uma alternativa 

para reduzir custos do Hospital Escola com 

medicamentos, a Extractus cresceu 

rapidamente, exigindo uma ampliação 

proporcional ao tamanho de seus objetivos.  

O atendimento personalizado, laboratórios e 

equipamentos modernos, permitem produzir 

medicamentos e cosméticos e oferecer serviços 

com alto padrão de qualidade, visando através 

da satisfação, a conquista e fidelização de 

clientes. Os resultados deste trabalho são 

revertidos em melhorias para o ensino e 

serviços de atendimento ao SUS, dentro do HE. 

Visando cumprir com seu objetivo de manter-se atuante junto aos seus públicos, através do 

estabelecimento de relações mais humanizadas, a Extractus promoveu diversas atividades voltadas aos seus 

funcionários, clientes e comunidade. 

Para orientar o planejamento das estratégias a serem desenvolvidas durante o ano são realizadas, 

mensalmente, pesquisas de satisfação com o objetivo de identificar o grau de satisfação e as necessidades 

dos clientes. As pesquisas aplicadas neste ano abordaram a qualidade dos produtos indicando que uma 

média de 83% dos entrevistados sente-se muito satisfeitos em relação à qualidade dos produtos.  

A realização de pesquisas de clima também é fundamental para o planejamento, pois possibilitam, a 

partir dos resultados, direcionar as ações de comunicação interna visando maior satisfação dos funcionários. 

Este ano, as pesquisas apontaram uma média de 88% de funcionários satisfeitos em relação ao trabalho. 

Visando a valorização e reconhecimento dos funcionários, datas comemorativas como Dia do 

Farmacêutico, Dia Internacional da Mulher, Páscoa, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, Dia dos Namorados, 

Aniversário Extractus, Dia de São João, Dia Internacional do Amigo, Dia dos Pais e Natal foram 

comemoradas junto aos funcionários, além da eleição do Funcionário Destaque do Ano e da realização da 

Festa de Natal. 

Foram realizados diversos apoios/patrocínios e parcerias em projetos e eventos desenvolvidos na área 

da saúde, assistencial e ambiental. Também se firmou contratos para divulgação da marca Extractus, 

mantendo sua visibilidade e difundindo a filosofia adotada. Promoções em datas comemorativas 

aconteceram com bastante intensidade, objetivando beneficiar o cliente que compra na loja. Deu-se 
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continuidade a Ação Verão, realizada anualmente na praia do Laranjal, também ao PAPHI – Programa de 

Atenção ao Paciente Hipertenso, bem como outras atividades relacionadas à saúde. Participou-se 

novamente da campanha promovida pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Liquida Pelotas, assim como 

se intensificou a realização de ações pertinentes à campanha Viva o Verde, incluindo anúncios frequentes no 

Jornal Diário da Manhã, visando à conscientização ambiental. Este ano, a campanha deu início a um 

redirecionamento dos esforços para o conceito da sustentabilidade.  

A inserção da farmácia nas redes sociais Facebook e Twitter, desde 2011, também foi fundamental para 

o estreitamento das relações. Através destes meios, a Extractus mantém uma interação constante com seus 

“curtidores” e “seguidores” oferecendo informações sobre saúde e beleza, além de promover diversos 

sorteios possibilitando aos clientes e ao público potencial um maior conhecimento dos produtos e serviços.  

O SGQ – Sistema de Garantia da Qualidade, fundamentado na norma ABNT/NBR ISO 9001/2000, tem 

possibilitado o controle e eficácia de processos gerando resultados que influenciam diretamente na 

satisfação dos clientes.  

Em 2012, foram atendidas quatro ações de melhorias, oriundas de auditorias internas, pesquisas de clima 

e sugestões dos funcionários que possibilitaram a aquisição de novos equipamentos, promovendo maior 

qualidade e agilidade nos serviços. Dentre eles, destacamos a compra de 11 cabines de exaustão (duas para 

substâncias especiais) para o LS (Laboratório de Sólidos), atendendo exigência da ANVISA/RDC 67/2007, 

promovendo maior segurança ao colaborador e evitando a contaminação cruzada. 

Outra importante conquista neste ano foi a troca do mobiliário da loja, o que aumentou a área para 

exposição de produtos proporcionando melhor visibilidade e ainda uma melhor organização, tanto dos 

produtos quanto dos materiais informativos colocados à disposição do cliente. 

Visando a melhoria contínua, foram aplicados 19 treinamentos que totalizaram 89h, sendo 31h de 

internos e 58h de externos. 

Todos esses esforços voltados para a melhoria da qualidade dos serviços e produtos resultaram em 

aproximadamente 87 mil fórmulas manipuladas. 
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DOAÇÕES  

O Hospital Escola UFPel/FAU atende toda a 

região sul do Estado e recebe pacientes para 

internação e tratamento exclusivamente pelo 

SUS. 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 2012, o HE recebeu mais 

de 40 doações de instituições, grupos e pessoas da comunidade, ajudando a amenizar ou até mesmo suprir 

algumas necessidades de quem está em processo de recuperação da saúde. Entre as doações estão 

enxovais, cobertores, lençóis, fraldas descartáveis e materiais hospitalares diversos. 

 

NATAL GORDO 

No dia 28 de novembro, o Hospital Escola 

recebeu mais uma vez um cheque no valor de 

R$ 400,00 da campanha Natal Gordo, do 

Supermercado Guanabara. A campanha 

funcionou da seguinte forma: a cada R$30,00 

reais em compras, o cliente ganhava um cupom 

para concorrer a diversos sorteios e também 

indicar uma instituição que gostaria de ajudar.  

O Hospital foi indicado pelo Sr. Hélio Pereira 

que reconhece a qualidade do atendimento 

prestado. 
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A NOTA É MINHA 

 O Hospital Escola participa há sete anos do 

programa do Governo do Estado “A Nota é 

Minha”, que tem que por objetivo combater a 

sonegação fiscal e apoiar entidades 

assistenciais. 

 No HE, os recursos desta campanha são 

revertidos em melhorias e aquisições que 

buscam aperfeiçoar as instalações da instituição 

a fim de oferecer um atendimento digno aos 

pacientes. 

 O princípio da campanha é simples: convidar 

o consumidor a solicitar e guardar as notas e 

cupons fiscais após cada compra. Posteriormente, ele pode trocá-las por cautelas, e assim concorrer a 

diversos prêmios a cada três meses. 

 No dia 02 de março, na série 29 do programa A nota é minha, a única cautela sorteada para Pelotas foi 

trocada no Hospital Escola. A entrega foi feita no dia 23 de abril, na Sociedade Espírita Dona Conceição.  A 

sorteada foi Maria Francisca Pereira Maduell e o prêmio, uma maquina fotográfica. 

No ano de 2012, os recursos adquiridos com a participação no programa foram na ordem de R$ 

65.352,56, revertidos na compra de materiais de consumo disponibilizados à população de Pelotas e região. 

 

OUVIDORIA / PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE  

A Ouvidoria do Hospital Escola é o serviço 

responsável por receber as sugestões e/ou 

críticas do público sobre o atendimento, 

instalações e serviços oferecidos na instituição. 

É um espaço democrático, onde o paciente e 

sua família são ouvidos e atendidos em suas 

reclamações. 

O ouvidor tem como função receber com 

solicitude as críticas do público interno e externo 

e encaminhá-las aos setores competentes para 

averiguação, retornando-lhe algum parecer no 

menor tempo possível. Em 2012, foram 

prestados 1450 atendimentos pela Ouvidoria, entre esclarecimentos, encaminhamentos às chefias, 

recebimentos de elogios e reclamações, acompanhamento a pacientes que tiveram algum tipo de 

divergência durante sua internação, atendimentos a funcionários e empréstimos de livros, já que o serviço 

conta com uma pequena biblioteca mantida através de doações.  

A Ouvidoria é responsável pela tabulação e análise da Pesquisa de Satisfação do Cliente do Hospital 

Escola UFPel/FAU, 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 item para 

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

Informativo Interno semanal do Hospital Escola. 
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No ano de 2012, a pesquisa de satisfação revelou que quase a totalidade dos pacientes ou 

acompanhantes avaliou como ótimo (94,53%) ou bom (3,28%) o atendimento geral recebido no Hospital 

Escola e 99,05% voltariam a utilizar os serviços ou os recomendariam.  
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INÍCIO DAS OBRAS DO NOVO HE 

 Depois de um longo período de tramitação 

da documentação necessária ao início da 

construção, principalmente no que se refere ao 

licenciamento ambiental, foram iniciadas no mês 

de maio as obras do Hospital Escola da UFPel. 

De expressiva relevância para toda a região, o 

empreendimento envolve recursos de R$122 

milhões e contempla a futura oferta de 370 leitos 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

No dia 29 de maio, em solenidade realizada 

no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, foi 

assinada pelo secretário Paulo Moraes e pelo 

reitor Cesar Borges, a licença de instalação da obra junto à Secretaria de Qualidade Ambiental, que permite 

o início imediato das atividades de edificação do Hospital. O ato foi conduzido pelo prefeito Adolfo Fetter Jr., 

com as presenças do secretário de Qualidade Ambiental, Paulo Moraes, e da secretária de Saúde, Arita 

Bergmann. Pela UFPel, integraram a mesa de honra o reitor Antonio Cesar Borges e o pró-reitor de 

Planejamento e Desenvolvimento, Rogério Knuth.  

Em ato contínuo, a comitiva se deslocou para a avenida Guabiroba, 221, sede do empreendimento, para 

acompanhar o início efetivo da obra do Bloco 3, dedicado à área de Oncologia, e que será construído pela 

empresa Instaltec Engenharia, de Porto Alegre, vencedora da licitação. A construção do bloco, que ocupará 

área de cerca de 4,3 mil m², a um custo de R$11,3 milhões, tem um prazo estipulado de 14 meses para sua 

conclusão. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Prof. Antonio Cesar Gonçalves Borges 
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DIREÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Dr. Carlos Augusto da Cunha Tavares 

Diretor-Geral  

Dr. Afrânio Alberto Tavares Krüger 

Diretor-Técnico  

Dr. Guilherme Ceccagno 

Diretor-Clínico  
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DIREÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO 
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