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Hospital Escola da UFPel
reabre serviço de radioterapia

A comunidade de Pelotas e região pode 
novamente contar com o serviço de Radio-
terapia do Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel). O primeiro 
tratamento com o novo equipamento ocor-
reu no dia 31, logo após o ato de reabertu-
ra. Atualmente, 120 pacientes com câncer 
aguardam na lista de espera pelo tratamen-
to de radioterapia na região Sul.

Em dezembro de 2016 o serviço foi sus-
penso, devido à expiração da validade da 
bomba de cobalto. Desde então, outras 
instituições absorveram a demanda. O Hos-
pital Escola então aderiu ao Programa de 
Expansão da Radioterapia do Ministério 
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.

A importância do trabalho conjunto que 
possibilitou a reabertura do serviço esteve 
em destaque nas diversas manifestações 
da cerimônia, assim como a necessidade da 
mesma união para buscar a atualização do 
teto da saúde para o estado do Rio Grande 
do Sul.

A superintendente do HE, Samanta Ma-
druga, destacou que o momento era de 
agradecer, reconhecer e comemorar. “A 
equipe não mediu esforços para esse ob-
jetivo. Muitas mãos, que nos antecederam 
e agora, trabalharam por essa grande con-
quista que vai beneficiar milhares de pes-
soas, aumentando significativamente suas 
chances de cura”, disse, ao convocar para 
que o trabalho siga sendo feito com ener-
gia, foco e entusiasmo para ampliar e quali-
ficar o serviço de saúde e de ensino.

A chefe da Unidade de Radioterapia, 
Cláudia Pizarro, salientou que cerca de 
60% dos pacientes com câncer de alguma 
forma precisarão desse tipo de tratamento. 
De acordo com ela, trata-se de uma impor-
tante possibilidade de cura para diversos 
tipos de câncer, especialmente os mais pre-
valentes, como próstata e mama. “É a con-
cretização de um sonho pelo qual Pelotas 
ansiava e que merecia”, disse, ressaltando 
ainda a equipe qualificada e o aparelho de 
alta tecnologia agora disponível. “Hoje es-
tamos prontos para oferecer o que há de 
melhor em tecnologia de radioterapia”.

“Sem o trabalho coletivo esse acelerador 
jamais estaria aqui”, assinalou o reitor da 
UFPel, Pedro Curi Hallal. O gestor apontou 
a convergência de esforços de pessoas das 
mais diversas ideologias e entendimentos 
para o resultado que beneficia a população. 
“As conquistas que temos são fruto de tra-
balho coletivo. Enquanto a sociedade esti-
ver dividida em uma luta entre lados, sigo 
dizendo que somente com união se evolui”, 
pontuou.

O reitor falou ainda sobre a importância 
da UFPel para saúde de Pelotas e região, 
mencionando, além do HE, as quatro Uni-
dades Básicas de Saúde e outros serviços e 
projetos que atendem a comunidade. “Para 
além da pesquisa, do ensino e da extensão, 
a parte assistencial da Universidade é extre-
mamente importante para a comunidade”. 

Inicialmente, serão atendidos seis pa-
cientes por semana, tendo em vista a ne-
cessidade de cuidados com qualidade e 
segurança. A expectativa é tratar até 70 pa-
cientes por dia, após o pleno funcionamen-
to do equipamento.

 

Presidente da Ebserh 
visita o HE

De 4 a 6 de junho, o HE e o Hospital 
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 
da Universidade Federal do Rio Gran-
de (HU Furg), vinculados à Ebserh, 
receberam o presidente da estatal, 
Oswaldo de Jesus Ferreira, e os dire-
tores de Atenção à Saúde, Giuseppe 
Cesare Gatto, e de Administração e 
Infraestrutura, Erlon César Dengo.

Em reunião com o reitor da UFPel, 
Pedro Curi Hallal, e a Governança do 
HE, o presidente da Ebserh ressaltou 
que está visitando a realidade das 
unidades hospitalares vinculadas à 
estatal na região sul do Rio Grande 
do Sul.  “Os Hospitais Universitários 
Federais têm a mesma atribuição de 
ensinar e de formar profissionais, po-
rém, sendo campo de prática, contri-
buem na assistência da população. É 
um trabalho que tem dupla função: 
ao ensinar, ao formar profissionais 
com excelente qualidade, atendemos 
à população que mais necessita, atra-
vés de um serviço 100% SUS. Cada 
hospital tem uma vocação e, com a 
chegada da Ebserh a partir de 2013, 
ganhou qualidade na gestão, além 
da melhoria na questão de pessoal, 
com a contratação de mais de 31 mil 
colaboradores em todo país, aprova-
dos em concurso público”, destacou 
Oswaldo.

A superintendente do HE, Samanta 
Madruga, destacou a importância da 
visita e o quanto o grupo está esti-
mulado a seguir no fortalecimento 
do ensino na instituição. “Sentimos 
que estamos alinhados e respaldados 
pela sede da Ebserh para trabalhar de 
forma séria, transparente e 100% pú-
blica”, disse ela.
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Paciente da Atenção 
Domiciliar realiza
desejo de pescar

Na última quarta-feira (5), um 
paciente oncológico fora de pos-
sibilidade terapêutica realizou um 
desejo: pescar. A tarde ensolarada 
e de clima agradável contribuiu 
para eternizar o momento, tan-
to para o paciente, quanto para a 
equipe multidisciplinar do Progra-
ma de Internação Domiciliar Inter-
disciplinar (PIDI), do HE.

Com o auxílio da Capelania Hos-
pitalar da Igreja Evangélica Lutera-
na do Brasil, que realiza trabalho 
voluntário em diversos âmbitos 
na instituição – ações especiais, 
empréstimo de cama hospitalar, 
cadeiras de rodas e de higiene, col-
chão piramidal, doação de ranchos 
e acompanhamento espiritual – o 
paciente de iniciais S. H. S. A. de 55 
anos, pôde realizar seu desejo.

De acordo com a equipe, durante 
avaliações para controle dos sinto-
mas nas quatro dimensões (física, 
social, espiritual e psicológica) 
preconizadas em Cuidados Paliati-
vos, percebeu-se a importância da 
pescaria para o paciente. Diante 
das suas limitações físicas, devido 
à neoplasia em estágio avançado, 
foi organizada a surpresa e ele foi 
levado até uma fazenda no municí-
pio vizinho de Capão do Leão.
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A superintendente do HE, Samanta Madruga, e o físico Luciano Schwanke estiveram presentes 
no programa Pelotas 13 Horas, na véspera da reabertura do serviço de Radioterapia do HE. Na 
ocasião foram abordados o tratamento e o reflexo para a região sul do estado.


