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anima pet
O projeto tem como objetivo
oferecer um ânimo a mais aos
pacientes internados na Santa Casa.

Semana do doador de Sangue mobiliza centenas de doadores, dentre eles o Maicon,
confira a história do doador fiel.

Federação da Unimed/RS visita a Santa Casa

Restauro parcial da Capela é concluído e missas voltam a ser realizadas no local

Espaço de Cuidados Paliativos é inaugurado

Con�ra o vídeo 
sobre o projeto 

aponte o leitor de
QR code do seu celular 

Con�ra os principais assuntos



O dia 5 de novembro marcou a reabertu-
ra da Capela Nossa Senhora Mãe dos Ho-
mens, da Santa Casa, com a presença do 
Arcebispo Dom Jacinto Bergmann. 

A Capela é um local muito querido pela comu-
nidade, como também por pacientes e acom-
panhantes que a utilizam para frequenta-
rem missas e realizarem suas preces. 

O local passa por um período de restauração, onde 
até o momento, três etapas foram concluídas, pos-
sibilitando o retorno seguro das atividades. 

As missas já retornaram e estão com portas aber-
tas para a comunidade, com os seguintes horários: 
- Terças e quintas-feiras: às 15h
- Sábados: às 17h

Por conta da pandemia do coronavírus, serão rea-
lizadas missas apenas em três dias da semana.

A Capela Nossa Senhora Mãe Dos
Homens está de volta

Veja o vídeo da Missa de 
reabertura da Capela

Quer fazer parte do restauro da 
Capela?

Aponte o leitor de QR code do aplicativo do seu 
banco e faça uma doação via PIX para contribuir 
com a Capela da Santa Casa.



No dia 25 de novembro come-
mora-se o Dia Nacional do Do-
ador de Sangue.
 
Para essa data, o Banco de San-
gue da Santa Casa organizou 
uma semana inteira pra falar so-
bre o assunto, com o tema: doar 
sangue é mais do que salvar vi-
das, é um ato livre de preconcei-
to. 

É o caso do Maicon Borges Car-
valho, que completou, ontem, 
40 doações ao longo de 10 anos, 
ou seja, cumpriu rigorosamente 
o que é permitido anualmente. 

Dentre as suas doações, ele afir-
ma que mais de 90% foram para 
pessoas que ele não conhece. 

Fez o bem sem olhar a quem, 
sem julgar quem iria receber seu 
sangue. De fato, o Maicon colo-
cou em prática o seu amor pelo 
próximo sem fazer distinção al-
guma.

Lembrando que o Banco de San-
gue da Santa Casa segue rigo-
rosamente todos os protocolos 
para que esse processo aconteça 
com total qualidade, as equipes 
realizam uma série de etapas, 
tais como: Pré-triagem (sinais 
vitais, hemoglobina), Triagem 
(questionário), Doação, Fra-
cionamento (divisão dos he-
mocomponentes) e Transfusão. 
Isso garante que tudo seja feito 
com segurança.

Semana do doador
de sangue

O dia 25 também ficou marcado 
pela presença virtual do cantor na-
tivista Joca Martins, que dedicou 
palavras aos doadores e equipes do 
Banco de Sangue da Casa, e claro, 
cantou suas canções para deixar a 
data ainda mais especial.

A comunidade também está 
convidada a vir fazer o bem sem 
olhar a quem, assim como nosso 
doador fiel.

O horário de funcionamento 
para doações é das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira.

Caso tenha alguma dúvida, en-
tre em contato através do telefo-
ne: (53) 3284-4703 e (53) 99178-
6981 (WhatsApp).

A Santa Casa de Pelotas, em 
nome das centenas de vidas que 
foram salvas através da suas do-
ações, agradece a você, Maicon 
Borges Carvalho, como repre-
sentante de todos os doadores 
que já passaram por aqui.



A Santa Casa de Pelotas tem mais uma novidade!

Através do projeto da Instituição chamado “Pet 
Anima”, os pacientes podem receber a visita dos 
seus pets. 

O objetivo é tornar a recuperação do pacien-
te mais leve e cercada das pessoas e animais que 
amam. 

O projeto está amparado pela lei nº 15.352, de 23 
de outubro de 2019, a qual dispõe sobre a per-
missão para visitação de animais domésticos e de 
estimação em hospitais privados, públicos, con-
tratados, conveniados e cadastrados no Sistema 
Único de Saúde (SUS), no Estado do Rio Grande 
do Sul.

Animais permitidos no ambiente hospitalar:
- Cães
- Gatos
- Pássaros
- Coelhos
- Chinchilas
- Tartarugas
- Hamsters

Para realizar a visitação é necessário:
- Autorização escrita expedida pelo médico do 
paciente internado;

- Avaliação prévia pela equipe responsável pelo 
projeto Anima Pet;

- Carteira de vacinação atualizada com anotação 
da vacina múltipla e antirrábica, assinada por mé-
dico veterinário com registro no órgão regulador 
da profi ssão; 

- No dia da visita o pet deve estar com aparência 
de boas condições de higiene;

- Não é permitido o ingresso de pets em setores 
e leitos de isolamento e UTI’s, como também em 
área de preparo de medicamentos, manipulação, 
processamento, preparação e armazenamento de 
alimentos e na farmácia do hospital;

- O pet precisa estar acompanhado por um fami-
liar e ser transportado dentro da caixa fornecida 
pelo hospital; para animais de grande porte será 
disponibilizado um colete com identifi cação da 
Santa Casa;

- Caso o paciente esteja dividindo o quarto, é ne-
cessário autorização das outras pessoas que estão 
no local, caso haja contra indicação, a visita deve-
rá ocorrer no jardim da Instituição.

A avaliação para autorização da visita ocorrerá de 
segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, no setor de 
serviço social ou psicologia clínica. 
As visitas serão nas sextas-feiras, podendo ser 
agendada das 8h às 17h, com duração de 1h.



A Santa Casa investiu em no-
vas camas motorizadas para 
as alas de internação do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

A enfermaria da Traumatolo-
gia foi uma delas, que passa a 
oferecer mais conforto, quali-
dade e tecnologia para os pa-
cientes, como também para as 
equipes.

O mês de novembro é inteiramente 
dedicado à saúde do homem. Por 
isso, o Urologista Dr. Saulo Recue-
ro, que atua na Santa Casa, passou 
pra dar um recadinho lá nas mí-
dias sociais, confere através do QR 
abaixo:

O Provedor Dr. Maurício Alberto 
Goldbaum estará de aniversário no 

dia 9 de dezembro.

Retratos da Santa Casa

Os Urologistas Drs. 
Saulo Recuro e Olímpio 
Jordão realizando um 
tratamento de paciente 
com Hiperplasia Prostá-
tica Benigna (HPB).

Os irmãos e cirurgiões 
oncológicos Drs. Filipe 
e Rafael Kwiatkowski 
realizando uma gastrec-
tomia total.

Aniversariante



A Santa Casa de Pelotas inaugurou, no dia 29 de outu-
bro, o serviço intra-hospitalar de Cuidados Paliativos.

São cuidados prestados ao paciente com alguma do-
ença ameaçadora da vida e, também, aos seus familia-
res através de uma equipe multiprofissional contendo 
Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fi-
sioterapeutas, Psicólogos, Nutricionistas e Assistentes 
Sociais.

Existe um tripé que sustenta a filosofia dos cuidados 
paliativos, que é o respeito à autonomia do paciente, 
o controle adequado dos seus sintomas e a busca pela 
qualidade de vida sem o prolongamento do morrer.

A abordagem paliativa concomitante com o trata-
mento curativo é sempre necessária.
À medida que a doença progride e que o tratamen-
to curativo deixa de oferecer um controle razoável, os 
cuidados paliativos crescem em significado, podendo 
se tornar exclusivos no final da vida.

Em Pelotas e região, a Instituição passa a se destacar 
neste serviço, com o principal objetivo de oferecer aos 
pacientes e familiares melhores condições nestes mo-
mentos considerados delicados.

Cuidados Paliativos, 
uma necessidade

O espaço, na Santa Casa, foi pensado e planejado para 
entregar todo suporte emocional através de profissio-
nais capacitados, como também, um ambiente dife-
rente do convencional em hospitais. O objetivo é fazer 
com as pessoas sejam acolhidas em local humanizado 
e da melhor forma possível. 



Na tarde do dia 23 de novembro, o 
Provedor da Santa Casa Dr. Maurí-
cio Alberto Goldbaum, juntamente 
com o Diretor Administrativo Ré-
gis Pinto e Silva, recebeu a visita do 
Presidente da Federação Unimed/
RS Dr. Nilson Luiz May, do Dire-
tor Dr. José Milton Cunha Mirenda 
e das Sras. Rosana van der Laan e 
Susane Klug Passos, Presidente e 
Vice-Presidente da Unimed Pelo-
tas.

Na ocasião foi apresentado o vídeo 
Institucional que mostra as melho-
rias do Hospital entre os anos de 
2020 e 2021, o Espaço Cultural e 
a Capela Nossa Senhora Mãe dos 
Homens, locais que ajudam a con-
tar a história da Instituição mais 
antiga da cidade.

A Santa Casa de Pelotas agradece 
pela cordial visita!

Federação da 
Unimed/RS visita 

a Santa Casa



A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Ór-
gãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da 
Santa Casa de Pelotas participou, no dia 30 de no-
vembro, juntamente com Rotary Princesa do Sul, 
OPO 5 e Parceiros Voluntários, da ação comuni-
tária organizada pela Prefeitura de Pelotas.

O evento ocorreu durante todo dia e foi até às 18h, 
com o principal objetivo de arrecadar doações de 
todos os tipos.

A CIHDOTT participou ativamente falando à 
comunidade sobre a importância da doação de 
órgãos e tecidos para transplantes, já que neste 
momento de pandamia o número de doações e 
captações diminuíram consideravelmente, refor-
çando ainda a importância de falar ativamente 
sobre o assunto, já que centenas de pessoas aguar-
dam por doações em todo Brasil. 

A ação realizada pela Prefeitura foi denomina-
da dia de Doar, Doa pelotas. Lá estava presente  
a equipe de Enfermeiras da CIHDOTT da Santa 
Casa:
- Larissa konzgen

- Marcilene oliveira
- Francini Lacerda

Importante agradecer o apoio dos alunos da Es-
cola estilo, Fernanda, Eduardo e Cacilda, que 
também participaram das atividades do dia.

CIHDOTT participa de evento organizado pela 
Prefeitura e incentiva a doação de órgãos

Gerência e Liderança

Encerrou, no mês de novembro, o ciclo de palestras 
sobre Gerência e Liderança, ministrado por Fernan-
do Marques. Os treinamentos ocorreram do dia 14 
de setembro até o dia 24.

A Santa Casa investe nas suas equipes para oferecer o 
melhor aos pacientes e acompanhantes que utilizam 
seus serviços. 
 



O Centro Clínico da Santa Casa é o mais completo da 
região. 

São centenas de exames, Consultas com diversos es-
pecialistas e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, 
tudo isso numa estrutura moderna e pensada para 
oferecer o melhor para você. 

Entre em contato com o Centro Clínico e converse 
com nossas atendentes para maiores informações:

(53) 3271-0284 - Recepção Centro Clínico
(53) 99178-6276 (WhatsApp)

Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 18h.
Rua General Neto, esquina rua Professor Dr. Araújo. 

Fácil e rápido

Leia o código acima e 
abra diretamente uma 

conversa com
nossas atendentes

via WhatsApp



A maior conquista é oferecer o melhor.

marketing@santacasadepelotas.com.br /santacasadepelotas @santacasapel /santacasademisericordiadepelotas


