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UTI Adulto do HE passa a contar
com 100% dos leitos equipados

com colchões pneumáticos

A equipe da Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) Adulto do Hospital Esco-
la da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel) realizou a compra de quatro 
colchões pneumáticos no início deste 
ano. A aquisição foi feita com recursos 
adquiridos por meio de uma ação entre 
amigos, que sorteou uma cesta de café 
da manhã. 

De acordo com a enfermeira inten-
sivista do HE, Neyla Cristina Carvalló 
Viana, os colchões pneumáticos são 
colchões com pressão alternada. Essa 
pressão é realizada periodicamente du-
rante o movimento de inflar e desinflar 
das células do colchão, beneficiando, 
principalmente, os pacientes acamados 
e sedados, com pouca ou nenhuma mo-
bilidade. “Ele permite que uma mesma 
zona do corpo esteja em contato com 
diferentes graus de pressão simultanea-
mente, minimizando os picos de pressão 
nas áreas, protegendo zonas de riscos 

de lesões e estimulando a circulação 
sanguínea”, destacou.

A Chefe da Unidade de Cuidados 
Intensivos e Semi Intensivos Adulto, 
Gabriela Botelho Pereira, afirma que 
a realização de cuidados preventivos 
completos a pessoas em risco, pode 
reduzir o aparecimento de Lesões por 
Pressão (LPP) entre 50% a 60%. “Ape-
sar dos avanços nos cuidados em saú-
de, essas lesões continuam sendo uma 
importante causa de morbidade e mor-
talidade, causando transtornos físicos e 
emocionais, com impacto na qualidade 
de vida do paciente e de seus familiares, 
gerando um problema social e econômi-
co, pois onera o custo do tratamento 
para o sistema de saúde”, acrescentou. 

Gabriela afirma ainda, que a preven-
ção de LPP é significativamente mais 
custo-efetiva do que qualquer outro 
tratamento e os colchões pneumáticos 
são uma forma importante de prevenir 
lesões em pacientes criticamente enfer-
mos, não dispensando outros cuidados. 

Pensando nisso, a equipe de Enfer-
magem da UTI Adulto teve a iniciativa 
de elaborar a rifa, com a premiação de 
uma cesta de café da manhã. Os nú-
meros foram adquiridos pelos próprios 
colaboradores da unidade e vendidos 
a outros setores e comunidade. A UTI já 
possuía dois leitos equipados com esses 
colchões e, dessa forma, todos os leitos 
ficaram abastecidos.

Sistema de Bibliotecas 
da UFPel faz doação de 
itens de higiene ao HE

Desde 22 de dezembro o Sis-
tema de Bibliotecas (SISBI) da 
Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) está promovendo a cam-
panha #verãosolidário, recebendo 
itens de higiene como forma de 
pagamento de débitos nas biblio-
tecas. A campanha segue até o dia 
14 de março e foi criada com o 
objetivo de fazer com que o SISBI 
participe ativamente das ativida-
des da Universidade, bem como 
de atender demandas da comuni-
dade.

O Hospital Escola é um dos locais 
beneficiados e a primeira remes-
sa de doações foi entregue nesta 
terça-feira (27) pela Coordenadora 
das Bibliotecas, Patrícia Pereira, à 
Coordenadora da Comissão de Hu-
manização do hospital, Marli Nas-
cimento, que fará a destinação dos 
itens. Foram doados 32 pacotes de 
fraldas geriátricas, 100 sabonetes, 
11 shampoos, 6 caixas de cotone-
tes, 13 pacotes de fraldas infantis, 
20 pacotes de lenços umedecidos, 
32 escovas de dentes, 13 pastas 
de dentes, 9 protetores solares e 
1 talco.



A Comissão de Humanização do 
HE está arrecadando itens de hi-
giene como fraldas descartáveis 
infantis e geriátricas, absorventes, 
sabonetes, shampoo, condiciona-
dor, pente fino, escova e pasta de 
dentes para os pacientes interna-
dos. 

Por ter seu atendimento presta-
do 100% através do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e nem todos os 
pacientes possuírem recursos para 
arcar com as despesas decorrentes 
de suas enfermidades, a comissão 
realiza campanhas solidárias per-
manentes e conta com a ajuda da 
comunidade para dar esse suporte.

As doações podem ser entre-
gues nas portarias do hospital, que 
fica na rua Professor Araújo, 538.

Muito procurada pelos pacientes 
e acompanhantes, a Ouvidoria do 
HE inicia campanha para incenti-
var os colaboradores a interagirem 
com a equipe levando solicitações, 
elogios, reclamações, denúncias e 
sugestões.

A Ouvidoria é um setor ligado 
à Superintendência do hospital, 
com o objetivo de ser um canal de 
comunicação entre a instituição e 
seus públicos interno e externo, 
focado na qualidade do serviço as-
sistencial e acadêmico.

Fica localizada no andar térreo 
do hospital, próxima à portaria 
principal. O ramal é o 232. Pode 
também ser acessada via site em 
www.heufpel.com.br.  

Neste sábado (3), às 19h, no au-
ditório do Hospital Escola, aconte-
cerá a formatura do Programa de 
Residência Multiprofissional em 
Atenção à Saúde da Criança.

As formandas Andressa da Silva 
Arduim, Andriele Madruga Peres, 
Betânia Boeira Scheer, Juliana Qua-
dros Santos Rocha, Thays Torres do 
Vale Oliveira receberão seus cer-
tificados das mãos da Gerente de 
Atenção à Saúde, Samanta Winck 
Madruga.

Comissão de Humanização
do Hospital Escola pede

apoio à comunidade

Ouvidoria também é
aberta aos colaboradores
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Foto
Notícia

 O Hospital Escola recebeu, na última sexta-feira (23), uma doação fraldas da Associação Bene-
ficente Sant’Ana.


