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HE reabre serviço de radioterapia

Após uma espera de quase dois anos e 
meio, a Radioterapia do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel) 
volta a funcionar. Na manhã desta quinta-
-feira (16), três pacientes oncológicos realiza-
ram as consultas de avaliação com o médico 
radioterapeuta Ricardo Nakamura. Para esta 
sexta-feira (17), estão previstas mais três 
consultas.

O primeiro tratamento com o novo equipa-
mento ocorrerá no dia 31 de maio, pela ma-
nhã, logo após o ato de reabertura que acon-
tecerá no próprio serviço com a presença de 
colaboradores, convidados, autoridades e 
imprensa, com o corte simbólico da fita. Nos 
primeiros 40 dias, serão planejados os trata-
mentos de três novos pacientes por semana, 
tendo em vista a necessidade de cuidados 
com qualidade e segurança do uso do equi-
pamento. A expectativa é tratar até 70 pa-
cientes por dia, após o pleno funcionamento 
do equipamento. E a duração média dos tra-
tamentos é de 25 dias.

De acordo com a chefe da Unidade de 
Radioterapia, Cláudia Pizarro, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) prevê que 60% dos 
casos de câncer necessitarão, em algum mo-
mento, de tratamento com radioterapia.  “A 
qualidade da Radioterapia efetuada é de vi-
tal importância para aumentar as chances de 
cura e controle da doença. Daí a importância 
deste novo equipamento na cidade de Pelo-
tas. Ainda mais que, atualmente, há uma lon-
ga lista de espera na cidade pelo tratamento”, 
acrescentou.

Segundo Cláudia, a radioterapia do HE con-
tará com tecnologia de múltiplas lâminas de 
colimação (Multi Leaf Colimation-MLC) com 
energia de 10MV de fótons, além de cinco 
energias de elétrons para o tratamento de tu-
mores de pele e quelóides. “Isso representa 
maior qualidade no tratamento, com maior 
efetividade e segurança. A comunidade de 
Pelotas agora pode se orgulhar por ter tecno-
logia de ponta no tratamento com Radiotera-

pia.”, destacou. 
Para a superintendente do HE, Samanta 

Madruga, o retorno às atividades do serviço 
de radioterapia beneficiará a população de 
Pelotas e região. O objetivo é prestar um ser-
viço de excelência para tratamento do câncer. 
“As últimas 24 horas foram de bastante ansie-
dade. Trabalhamos muito e vencemos vários 
desafios para que o serviço de radioterapia 
pudesse finalmente ser reestabelecido. A di-
reção do hospital agradece o empenho de to-
dos os envolvidos e está muito feliz com essa 
grande conquista”, finalizou. 

O serviço
O serviço de Radioterapia, situado na Fa-

culdade de Medicina, é licenciado junto à Co-
missão Nacional de Energia Nuclear e atende 
pacientes oncológicos da comunidade de 
Pelotas e região sul do estado. Os tratamen-
tos radioterápicos contemplam pacientes 
encaminhados exclusivamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e regulados pela Secre-
taria Municipal de Saúde de Pelotas. Além da 
equipe assistencial composta por médicos ra-
dioterapeutas, cirurgião oncológico, médico 
clínico, físicos, enfermeiros, técnicos em en-
fermagem, técnicos em radiologia, assistente 
social, nutricionista, psicólogo e dentista, o 
serviço receberá pós-graduandos da Resi-
dência Multidisciplinar em Oncologia.

Atualmente, mais de cem pacientes com 
câncer aguardam na lista de espera pelo tra-
tamento de radioterapia na região sul. Em 
dezembro de 2016 o Serviço de Radioterapia 
do HE foi suspenso, devido à expiração da 
validade da bomba de cobalto. Desde então, 
outras instituições absorveram a demanda.

O Hospital Escola então aderiu ao Progra-
ma de Expansão da Radioterapia do Ministé-
rio da Saúde, o qual viabilizou a construção 
do bunker que abriga o acelerador linear, 
onde foi feita a montagem do equipamento, 
treinamento da equipe, testes e validações 
pelos órgãos responsáveis.

 

UFPel adquire
equipamento gerador
de Nitrogênio Líquido

A UFPel adquiriu uma Liquefato-
ra, geradora de Nitrogênio Líquido, 
através do edital Pró-Equipamentos. 
A compra foi iniciativa de dez unida-
des da UFPel dentro da política mul-
tiusuários que vem sendo adotada 
pela Instituição nos últimos anos, 
com o objetivo de otimizar os recur-
sos com o trabalho em conjunto.

O coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Física, Mario Lu-
cio Moreira, explica que o Nitrogê-
nio Líquido é utilizado em diversos 
experimentos e atividades que ne-
cessitam refrigeração a tempera-
turas muito baixas, como no arma-
zenamento de amostras biológicas 
nos laboratórios de diversos cursos, 
resfriamento de microscópios ele-
trônicos, resfriamento de amostras 
vegetais para experimentos futuros. 
É importante ressaltar que vários es-
tudos na área de saúde desenvolvi-
dos pelos pesquisadores da Univer-
sidade que contribuem para avanços 
significativos na promoção de saúde 
para a população, utilizam o Nitrogê-
nio Líquido.

O equipamento tem capacidade 
de gerar 460 litros por semana. Um 
levantamento realizado pela equi-
pe contabilizou uma economia de 
R$ 120 mil no ano, tendo em vista 
a quantidade de Nitrogênio Líquido 
adquirida pelas unidades acadêmi-
cas.  O equipamento custou cerca 
de R$ 176 mil. A produção atende-
rá várias unidades da UFPel, como a 
Faculdade de Veterinária, o Hospital 
Escola e programas de pós- gradua-
ção.
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A direção do Hospital Escola esteve presente nas manifestações, ocorridas nesta quarta-feira 
(15), no Largo do Mercado em apoio ao movimento que defende a educação e é contra o corte 
de verbas para as universidades e institutos federais.
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Residentes recebem 
treinamento em Suporte 

Avançado de Vida

Dando continuidade aos cursos 
adquiridos pela Gerência de Ensino 
e Pesquisa (GEP) do HE em 2018, 
foi realizada mais uma capacitação 
aos alunos de residência da insti-
tuição. O curso de Suporte Avança-
do de Vida em Cardiologia (ACLS), 
aconteceu no último final de sema-
na, sábado (4) e domingo (5). Parti-
ciparam do treinamento, residentes 
das áreas de Clínica Médica, Endo-
crinologia e Gastroenterologia. 

De acordo com a Gerente de En-
sino e Pesquisa, Beatriz Vogt, os 
cursos estão sendo oferecidos, de 
forma inédita e visa qualificar o en-
sino, bem como proporcionar assis-
tência de excelência no HE. “O prin-
cipal objetivo é capacitar os alunos 
para situações de emergências 
médicas, sobretudo as cardiovas-
culares, com base nos protocolos 
desenvolvidos pela American Heart 
Association. O curso baseia-se no 
treinamento simulado de situações 
reais, o que permite que o pro-
fissional se torne mais preparado 
para o mundo real”, acrescentou.

O curso foi adquirido através do 
Programa Nacional de Reestrutu-
ração dos Hospitais Universitários 
Federais (Rehuf), em 2018. Também 
foram adquiridas capacitações para 
atendimento a pacientes vítimas 
de trauma (ATLS), recém-nascidos e 
crianças (PALS).

O curso
O ACLS é destinado a profissio-

nais de saúde e visa preparar para 
situações de emergências cardio-
vasculares, como arritmias, infar-
to agudo do miocárdio e acidente 
vascular cerebral. Durante o treina-
mento são realizadas simulações 
de possíveis situações. 

Verba
Em 2018 os hospitais universi-

tários da Rede Ebserh contaram 
com o reforço orçamentário de R$ 
15 milhões para investimentos nas 
áreas de ensino, pesquisa e exten-
são. 


