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Hospital Escola tem programação
do Outubro Rosa

Durante o mês de outubro, dedicado à 
conscientização da prevenção do câncer 
de mama, o Hospital Escola da Universida-
de Federal de Pelotas (HE UFPel), em con-
junto com a Liga Acadêmica de Oncologia 
da UFPel, irá promover diversas atividades 
com o objetivo de informar à comunidade 
e incentivar o diagnóstico precoce. Mutirão 
de consultas e exames, palestras e ações 
educativas para colaboradores estão entre 
as atividades da campanha.

Ao longo do mês, as unidades do hospital 
estarão decoradas com balões e terá distri-
buição de laços cor-de-rosa e marcadores 
de livros com informações sobre a doença 
aos pacientes, acompanhantes e colabora-
dores. Paralelo a essas atividades, será reali-
zado um mutirão para realização de exames 
clínicos de mama nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), a fim de identificar pacientes 
que necessitem de encaminhamento a exa-
mes e médicos especialistas. A primeira será 
no dia 11, no Fraget, das 14h às 17h, depois 
no dia 19, no Getúlio Vargas das 8h30min 
11h30min e a última no Dunas das 14h às 
17h. Ao todo, serão realizadas 120 consul-
tas.

Nos dias 10, 18 e 25 serão realizadas 
ações educativas nas salas de espera da 
Unidade de Oncologia, junto à Faculdade de 
Medicina, realizadas pelas equipes de assis-
tência do hospital. Pela manhã, elas serão 
das 10h às 11h e no turno da tarde, das 14h 
às 15h. 

Para os colaboradores do HE, no dia 22, 
terá a palestra “Câncer de mama - preven-
ção e tratamento” com a médica oncologis-
ta Alessandra Notari. Serão oferecidos dois 
horários para o evento, às 10h e às 14h, no 
auditório. 

Na primeira semana de novembro, no dia 
8, acontecerá o Mini Meeting em Câncer de 
Mama II, com a médica Cristiane Rios Petrar-
ca como mediadora, às 19h, na Associação 
Médica de Pelotas, com apoio do HE UFPel. 
Nesse evento, serão abordados os Avanços 
no Tratamento do Câncer de Mama Metas-
tático Hormônio Positivo, com a médica 
oncologista, especialista em pacientes com 
câncer de mama e neoplasias ginecológicas, 
do Hospital Moinhos de Vento de Porto Ale-
gre, Alessandra Morelle. Na ocasião, aconte-
cerá uma discussão dos casos clínicos em 
plenária, mediado pela chefe da Unidade 
de Radioterapia do HE, Claudia Pizarro, e 
pela enfermeira da unidade de Oncologia e 
Hematologia, Juliane Golfetto. Além disso, 
serão apresentadas Atualizações na Aborda-
gem Axilar em Câncer de Mama, pelo chefe 
da Unidade de Atenção à Saúde da Mulher 
do HE, Eduardo Reis, e Caso Clínico, com o 
médico especialista em cancerologia clínica, 
Bruno Koeck e também “Manejo do Câncer 
de Mama”, com uma visão multiprofissional.

No dia 10 de novembro, será realizado o 
Mutirão para atendimento às colaboradoras 
do hospital para realização de exame clíni-
co de mama, das 8h às 12h, na Unidade de 
Oncologia. O agendamento prévio deve ser 
feito no serviço de Saúde Ocupacional e Se-
gurança do Trabalho (SOST). Serão ofertadas 
50 consultas. “A ideia é proporcionar às nos-
sas colegas a oportunidade de uma avalia-
ção clínica para prevenção. Trabalhamos em 
um hospital, mas muitas vezes acabamos 
deixando a nossa própria saúde de lado”, 
destacou a chefe da Unidade de Oncologia, 
Cristiane Petrarca.

A campanha

O Hospital Escola da Universidade Fede-
ral de Pelotas (HE UFPel) é referência re-
gional no tratamento de alta complexidade 
em Oncologia (oncologia clínica e cirúrgica, 
onco-hematologia, serviços de quimiote-
rapia e radioterapia, atenção domiciliar e 
cuidados paliativos) oferecendo à comuni-
dade serviços que visam o atendimento ao 
paciente de forma integral. 

As ações promovidas neste mês, intitula-
do Outubro Rosa, objetivam o atendimento 
integral às demandas dos pacientes e suas 
famílias, bem como a divulgação de infor-
mações a respeito do câncer e dos direitos 
do paciente oncológico, e vão além dos 
serviços já disponibilizados pelos diversos 
setores do hospital.

Programas de
Residência da UFPel

Estão abertas as inscrições para os 
Programas de Residência da UFPel. 
Para os cursos de Residência Médica, 
elas devem ser realizadas pelo site da 
Associação Médica do Rio Grande do 
Sul (AMRIGS) até o dia 24 de outubro. 
E para o programa de Residência Mul-
tiprofissional as inscrições podem ser 
na secretaria da Comissão de Residên-
cia Multiprofissional (COREMU) até 1º 
de novembro.

As vagas disponibilizadas pela Co-
missão de Residência Médica (CORE-
ME) são para os programas de Aneste-
siologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria, 
Psiquiatria, Medicina de Família e Co-
munidade, Cirurgia Oncológica, Gas-
troenterologia, Endocrinologia e Me-
tabologia e para Área de Atuação do 
PRM em Pediatria Neonatologia. 

E para a área multiprofissional os 
cursos são divididos em Programas de 
Residência Multiprofissional em Saúde 
e Programas de Residência em Área 
Profissional da Saúde. Os Programas 
de Residência Multiprofissional en-
globam as áreas de atenção à Saúde 
Oncológica e oferece vagas em enfer-
magem, odontologia e terapia ocupa-
cional e as áreas de Atenção à Saúde 
da Criança oferece vagas para odonto-
logia, nutrição e educação física.

Os Programas de Residência em 
Área Profissional da Saúde possuem 
como áreas de concentração a Me-
dicina Veterinária e a Odontologia. 
A Medicina Veterinária, com duração 
de 2 anos, possui vagas para Aneste-
siologia Veterinária, Clínica Médica 
em Animais de Companhia, Clínica 
Cirúrgica de Animais de Companhia, 
Clínica Médica em Equinos, Clínica 
Médica em Ruminantes, Imagenologia 
em Medicina Veterinária, Medicina de 
Animais Silvestres, Inspeção de Leite 
e Derivados, Saúde Coletiva, Doenças 
e Zoonoses Parasitárias, Patologia Ani-
mal, Patologia Clínica Veterinária, Pet 
Terapia: atividade, terapia e educação 
assistida por animais. E em Odontolo-
gia, a área de concentração é Cirurgia 
e Traumatologia Buco-maxilo-faciais, 
com duração de 3 anos.

Mais informações podem ser ob-
tidas através do site do HE em www.
heufpel.com.br ou diretamente com as 
comissões, ramal 368.
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No dia 27 de setembro, o chefe do Serviço de Sistemas de Gestão Corporativa da Ebserh, Diego 
Almeida, esteve em visita ao Hospital Escola para acompanhamento da implantação do SEI - 
Sistema Eletrônico de Informações.
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Corredor Arte recebe a 
exposição “Aconchego”

Inscrições CIPA 2019

Neste mês, em que acontece a 
campanha Outubro Rosa, o Corredor 
Arte do HE traz a exposição “Acon-
chego”, da fotógrafa Suzy Alam. São 
10 peças que retratam mulheres no 
momento da amamentação. 

As imagens expostas serão utili-
zadas no material de divulgação da 
iniciativa Hospital Amigo da Criança, 
em que o HE está buscando habili-
tação. Futuramente as peças pode-
rão ser encontradas nos corredores, 
enfermarias e material informativo 
do HE, com o objetivo de promover 
a importância do aleitamento ma-
terno. As modelos das fotos foram 
pacientes do hospital e participaram, 
voluntariamente, da produção desse 
material.

Suzy produziu o material e irá doar 
as peças ao hospital. Segundo ela, 
é muito gratificante poder ajudar as 
pessoas através do seu trabalho. “É 
muito bom quando podemos amar e 
ser felizes com o que fazemos”, co-
mentou.

A fotógrafa é formada em Artes 
Visuais, com mestrado em Educação 
na linha de pesquisa em Mídias na 
Educação – Fotografia e Vídeo, fun-
cionária pública municipal atuando 
no Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) Castelo com arte terapia e fo-
tógrafa há mais de dez anos.

A exposição pode ser visitada dia-
riamente, das 7h às 22h, até o dia 
31.  O Corredor Arte fica no corredor 
de entrada do Hospital Escola, na rua 
Professor Araújo, 538.

De 8 a 22 de outubro estarão aber-
tas as inscrições para as eleições da 
Comissão de Prevenção de Acidentes 
no Trabalho (CIPA) do HE. O escrutínio 
será realizado de 6 a 8 de novembro, 
às 10h, no auditório do prédio admi-
nistrativo (Marcílio Dias).

Os interessados deverão se ins-
crever na sala do serviço de Saúde 
Ocupacional e Segurança do Trabalho 
(SOST). Estão aptos a concorrer todos 
os funcionários da empresa, com vín-
culo Ebserh.

Dia 20 de outubro iremos realizar nossa já
tradicional Festa do Dia da Criança.

E para as brincadeiras, 
contamos com sua colaboração

que pode ser através da
doação de brinquedos ou dinheiro.
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Os brinquedos podem ser depositados na 
caixa localizada na portaria da rampa 

de acesso ao hospital.
As doações em dinheiro

serão recolhidas nos serviços.
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