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Pesquisadores pelotenses promovem
o SarcDay no Hospital Escola

Na semana em que se celebra o Dia do 
Idoso, o Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) participou da 
primeira edição do SarcDay. Na última quin-
ta-feira (4), foram atendidos nove pacientes 
para se investigar o risco de Sarcopenia, 
que é uma das principais síndromes geri-
átricas e acomete cerca de um quarto dos 
idosos. Esse acompanhamento foi realizado 
pela equipe da Unidade de Nutrição do HE 
e por estudantes da faculdade de Nutrição 
da UFPel.

O projeto foi idealizado pelo chefe do 
setor da Gestão da Pesquisa e Inovação 
Tecnológica do HE, Tiago Gonzalez, pela 
nutricionista diretora da Faculdade de Nu-
trição da UFPel, Silvana Paiva Orlandi e pela 
professora do curso de Medicina da Univer-
sidade Católica de Pelotas (UCPel), Cristina 
Gonzalez.

Conforme o pesquisador Thiago Gonza-
lez, a Sarcopenia é definida como a perda 
de massa muscular, associada à perda de 
força muscular e/ou perda de performance 
muscular, causando dificuldade nos idosos 
para realizar atividades gerais. “Sabemos 
que à medida que o indivíduo envelhece, 
naturalmente vai perdendo força muscu-
lar e bem como a quantidade de músculo, 
e isso é natural. Algumas pessoas têm uma 
perda maior do que a fisiológica, e nesses 
casos percebemos a presença da síndro-
me”, comentou.

Segundo Thiago, nem sempre a síndro-
me está associada a doenças. A Sarcopenia 
pode ser classificada em dois tipos: a primá-
ria, relacionada ao envelhecimento e a se-
cundária, relacionada a doenças, pacientes 
acamados ou doenças de consumo.

De acordo com a nutricionista Silvana 
Orlandi, no ambiente hospitalar percebe-se 
um aumento no número de casos, pois a in-
ternação alia duas situações: a imobilização 
no leito e a baixa ingestão proteica. Com 
base nisso, foi desenvolvida uma pesquisa 
visando conscientizar as equipes acerca da 
importância e magnitude desse problema. 
“Quanto mais cedo for detectado o risco da 
síndrome e quanto mais cedo for feita uma 
intervenção adequada nos idosos, melhor 
vai ser o prognóstico e a qualidade de vida 
do paciente”, afirmou a pesquisadora. 

A pesquisa está sendo realizada através 
de um estudo multicêntrico no Brasil e 
aborda a prevalência de risco de Sarcope-
nia em idosos internados. Atualmente, ela 
está sendo realizada em 28 hospitais de 
nove estados brasileiros, com o objetivo de 
observar a quantidade de idosos sarcopêni-
cos nas últimas 72h de internação. “Essa foi 
a primeira edição do evento no país. É uma 
espécie de auditoria que deve acontecer 
uma vez ao ano, com o objetivo de acompa-
nhar o cuidado com os pacientes nas insti-
tuições”, afirmou Silvana.

Na ocasião, foi aplicado um questionário 
de rastreamento de risco de Sarcopenia, o 
escore SARC-F + CC. Nele continham per-
guntas sobre as dificuldades que o idoso 
tem de carregar ou levantar peso, se precisa 
de ajuda para caminhar, se levanta da cadei-
ra sozinho, se consegue subir escada e se 
já sofreu alguma queda. Além dessas ques-
tões também foi avaliada a circunferência 
da panturrilha. Através disso, será possível 
observar se o paciente idoso já apresenta 
alguma perda de foça ou performance físi-
ca.

Mutirão nos bairros
Outubro Rosa

Dentro da programação do Ou-
tubro Rosa do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel), foi realizado na última 
quinta-feira (11), um mutirão de 
atendimentos na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Fraget. Foram rea-
lizadas consultas e encaminhamen-
tos para exames de imagem.

Os atendimentos foram realiza-
dos pelos alunos da Liga Acadêmica 
de Oncologia da UFPel, sob super-
visão da professora Cristiane Pe-
trarca. Ao todo foram 24 consultas, 
17 encaminhamentos para mamo-
grafia e 1 para ecografia. Além dis-
so, na sala de espera da unidade, a 
nutricionista do HE, Shirley Oliveira, 
a enfermeira Ana Lídia Schlender e 
a assistente social Alessandra Balli-
nhas, falaram sobre a prevenção, 
sintomas e tratamentos do Câncer 
de Mama. Na ocasião, foi montado 
um varal com dicas e cuidados que 
as mulheres devem ter.

De acordo com a chefe da uni-
dade de Oncologia e Hematologia, 
Cristiane Petrarca, todas as pa-
cientes atendidas foram cadastra-
das para que haja a monitoração 
e busca ativa daquelas que apre-
sentarem alterações nos exames. 
“Muito mais que o número de aten-
dimentos, fica a semente plantada 
de uma atividade inédita, em que a 
nossa equipe vai à unidade básica, 
interagindo com profissionais e pa-
cientes”, acrescentou.

Os bairros das próximas UBSs a 
receberem o mutirão serão, no dia 
19, no Getúlio Vargas das 8h30min 
11h30min e dia 26, no Dunas, das 
14h às 17h.
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Na última quinta-feira (11) iniciou o Coral do HE. Os encontros serão todas as quintas-feiras, 
às 19h, na Sala de Ensino 3. O voluntário e Pastor Capelão Cláudio Santos e o aluno do curso 
de enfermagem, Leonardo Rocha, serão os regentes e irão conduzir o coral.
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Festa das Crianças do 
HE será neste sábado

Ação entre Amigos PCLH

AMRIGS promove
café da manhã pelo

Dia do Médico

No próximo sábado (20) acontecerá 
a tradicional Festas das Crianças do 
Hospital Escola da Universidade Fe-
deral de Pelotas (HE UFPel). O evento, 
organizado pelo Grupo de Trabalho 
de humanização, acontecerá das 14h 
às 17h e contará com diversas brinca-
deiras, brinquedos infláveis, pintura de 
rosto, algodão doce, pipoca, entre ou-
tras guloseimas.

O Grupo de Trabalho de Humaniza-
ção (GTH) do HE está promovendo uma 
Ação Entre Amigos. O objetivo é adqui-
rir uma geladeira para o Posto de Co-
leta de Leite Humano (PCLH). Para isso 
estão sendo arrecadados, entre os co-
laboradores e a comunidade, itens para 
compor uma cesta de especiarias tais 
como: vinhos, compotas e salgados. O 
sorteio será no dia 12 de novembro.

Segundo a enfermeira do posto de 
coletas, Maria Verônica, atualmente o 
PCLH conta com um frigobar e permite 
a coleta, armazenamento e distribuição 
de leite humano ordenhado cru da mãe 
para o seu próprio filho. “Caso o leite 
humano tenha atingido 12 horas sob 
refrigeração e não tenha sido ofertado 
ao recém-nascido, o mesmo é descar-
tado”, comentou. 

Com a geladeira, todo o leite huma-
no excedente poderá ser congelado e 
encaminhado, até o 15º dia após sua 
coleta, ao BLH vinculado para sua pas-
teurização (tratamento térmico que 
garante a distribuição de um produto 
seguro e isento de microrganismos pa-
togênicos). De acordo com Maria Verô-
nica, esse processamento permite que 
o leite humano retorne com segurança 
para o recém-nascido, cuja mãe tenha 
realizado a doação ou que seja doado 
para o neonato que não tiver leite hu-
mano da sua própria mãe disponível.

Nesta sexta-feira (19), das 7h às 9h, 
a Associação Médica do Rio Grande 
do Sul (AMRIGS) promove um café da 
manhã pelo Dia do Médico, no audi-
tório do Hospital Escola da Universi-
dade Federal de Pelotas (HE UFPel). 
Todos os médicos e residentes mé-
dicos atuantes no HE são convidados 
e devem confirmar presença pelo e-
-mail cadastro@amrigs.org.br.

Haverá apresentação da associa-
ção, distribuição de brindes e café 
da manhã para promover integração 
entre os profissionais. O evento conta 
com o apoio da Associação Médica de 
Pelotas (AMP).


