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Radioterapia do Hospital Escola
completa 100 dias de reabertura

Foi numa ação de Outubro Rosa, em Bagé, 
que Kátia Eliane Silva Borges, de 50 anos, 
descobriu um câncer de mama. Anualmente 
ela participava da ação, mas no ano passado 
que foi identificado um nódulo e, após a bi-
ópsia, o diagnóstico de neoplasia. Em feverei-
ro deste ano a cirurgia aconteceu e em abril 
foi chamada no Unidade de Hematologia e 
Oncologia do Hospital Escola da Universi-
dade Federal de Pelotas (HE UFPel). Todo o 
atendimento foi feito pelo Serviço Único de 
Saúde (SUS) e entre o diagnóstico e a última 
sessão de radioterapia, na segunda-feira (26), 
se passaram nove meses.

Ela não precisou de quimioterapia e será 
acompanhada por mais cinco anos. “Tenho 
certeza que Deus me trouxe até aqui. Não 
vim a este mundo para ser cuidada, vim para 
cuidar. Estou tão emocionada que nem dormi 
essa noite”, declarou ela. Os agradecimen-
tos à equipe médica, de enfermagem e de 
apoio foram muitos, bem como os elogios à 
estrutura, higiene e qualidade dos materiais 
na unidade. “O atendimento aqui é excelen-
te, todos têm muito cuidado e carinho com 
os pacientes que estão nessa fase tão difícil. 
Ainda bem que o serviço reabriu e eu pude 
me tratar e chegar até aqui com uma boa saú-
de, caminhando, não deixando de fazer nada 
na minha vida. E ainda tive a bênção de des-
cobrir que serei avó”, acrescentou.

O serviço de radioterapia reabriu em 31 
de maio deste ano e, desde então, já atendeu 
mais de 100 pessoas que aguardavam aten-
dimento. Atualmente 40 pacientes recebem 
o tratamento e a expectativa é ampliar esse 
número para 60 pacientes por dia. “Acredita-
mos que em dois meses já seja possível atin-
gir essa meta”, explicou a enfermeira Luana 
Wachholz.

Fundamental para aumentar as chances 
de cura, a radioterapia faz parte do tripé que 

embasa o tratamento oncológico, em conjun-
to com a cirurgia e a quimioterapia. Conforme 
explica o especialista, médico Ricardo Naka-
mura, para os pacientes, o tratamento com 
a radioterapia também significa redução do 
tempo de espera e muitos benefícios de me-
lhora na qualidade de vida, como controle da 
dor e de sangramentos e, em certos casos, re-
cupera a autonomia como, por exemplo, para 
voltar a caminhar. “A radioterapia traz bem-
-estar e alívio da dor, inclusive para quem já 
está em cuidados paliativos e consegue ter 
mais qualidade de vida”, ressaltou.

De acordo com o físico, Luciano Schwanke, 
a equipe está se aprimorando cada vez mais 
e, nesse período inicial, pôde alinhar os pro-
cessos para atender ainda mais pacientes, 
sempre primando pela qualidade do atendi-
mento. “Temos uma meta contratualizada de 
600 novos casos por ano e é um número bem 
possível de ser atingido”, destacou.

A reabertura do serviço de radioterapia 
traz um importante incremento no acesso 
e na qualidade do tratamento de pacientes 
oncológicos. O serviço atende pacientes de 
Pelotas e região, regulados pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). “Considerando-se 
que até dois terços dos pacientes com câncer 
necessitarão de radioterapia, continuaremos 
empreendendo esforços para aumentar as 
possibilidades de atendimento, através da 
contratação de pessoal e upgrade dos equi-
pamentos”, destacou a gerente de atenção à 
saúde, Carolina Ziebell. 

“É com grande satisfação que acompanha-
mos a produção crescente do serviço nesses 
três primeiros meses e aproveitamos para 
parabenizar a equipe pela qualidade do aten-
dimento prestado e colocar a direção do hos-
pital à disposição para o que for necessário”, 
acrescentou a superintendente do hospital, 
Samanta Madruga.

 

HE recebe monitores 
multiparamétricos

O Hospital Escola recebeu no mês de 
agosto nove monitores multiparamétri-
cos de alta tecnologia. A aquisição foi 
realizada pela Sede da Empresa Brasi-
leira de Serviço Hospitalares (EBSERH), 
através de um processo de compra cen-
tralizado, que distribuiu os equipamen-
tos para diversos hospitais da rede.

Todos os leitos Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI) Geral do HE fo-
ram contemplados com os novos mo-
nitores e os demais foram direcionados 
para o Centro Cirúrgico. De acordo com 
o Engenheiro Clínico do HE, Cleiton 
Garcia, com eles é possível monitorar 
diversos sinais vitais do paciente si-
multaneamente. “O diferencial desse 
aparelho é que ele possui capnografia 
SideStream integrada ao equipamento, 
que analisa e registra a concentração 
de CO2 em tempo real durante o ciclo 
respiratório através de uma linha de 
amostra aplicada às vias áreas do pa-
ciente, dispensando o uso de sensores 
externos. 

Conforme Cleiton os monitores que 
antes estavam na UTI serão remane-
jados para os demais setores e, com 
isso, todas as unidades de internação 
do hospital ficarão equipadas com mo-
nitores. “A aquisição foi um ganho não 
só para a UTI e o CC, que receberam os 
equipamentos, mas também para as 
unidades que antes não possuíam mo-
nitores”, salientou.

Outra vantagem da aquisição, segun-
do a chefe da Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) geral do HE, Bárbara 
Ramos, é que os monitores proporcio-
nam maior qualidade e segurança para 
a assistência da UTI. “Isso nos motiva a 
crescer cada vez mais, enquanto profis-
sionais e unidade, utilizando o melhor 
da tecnologia para prestar o melhor 
cuidado ao nosso paciente”, finalizou.

Segundo a chefe da Unidade de Ci-
rurgia, Cleonice Simonetto, os novos 
monitores foram destinados à sala de 
recuperação do CC e são fundamentais 
para avaliar a resposta ao tratamento e 
a necessidade de novas intervenções 
junto ao paciente. “São equipamentos 
mais modernos, confiáveis e precisos 
para assistir aos pacientes que ficam 
na recuperação pós anestésica”, acres-
centou.
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Foto
Notícia

Nesta segunda-feira (26), foi realizadas a simulação de abandono da edificação na UTI do HE. 
O objetivo é avaliar o Plano de Emergência do hospital. A atividade foi realizada pela Unidade 
de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST) e Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do HE, juntamente com o Bombeiro Civil. 

 

 

 

Homenagens 50
anos da UFPel

Rústica dos 50 Anos UFPel

Em cerimônia no auditório da FAEM, 
no dia 8 de agosto, a comunidade aca-
dêmica comemorou os cinquenta anos 
da UFPel com homenagens a cinquenta 
personalidades que contribuíram para 
o desenvolvimento da Universidade. 
Foram outorgados os títulos eméritos a 
professores e técnico-administrativos e 
um título de mérito universitário.

A professora aposentada da UFPel, 
Marilu Soares foi homenageada, repre-
sentando o HE. Ela atuou na universi-
dade por 20 anos e foi a primeira en-
fermeira a trabalhar no turno da noite 
do HE. Ao longo da sua carreira, tra-
balhou principalmente nos seguintes 
temas: enfermagem, saúde da mulher 
no ciclo gravídico-puerperal, adoles-
cência, assistência de enfermagem e 
Bioética e sempre atuou nos programas 
de residência multiprofissionais. Atual-
mente é Líder do Núcleo de Pesquisa 
e Estudos com Crianças, adolescentes, 
Mulheres e Famílias (NUPECAMF).Fo-
ram 21 docentes que receberam o títu-
lo de Professor Emérito, 28 servidores 
técnico-administrativos que receberam 
o título de Técnico-Administrativos 
Emérito e uma ex-funcionária que re-
cebeu o título de Mérito Universitário.

Com 481 inscritos, a Rústica dos 50 
Anos da UFPel movimentou o Campus 
Anglo no domingo (18). Promovido em 
parceria com o Sistema Social do Co-
mércio (SESC-RS), o evento contou com 
quatro categorias: corrida infantil de 1 
km, caminhada orientada de 3 km, cor-
rida de 3 km e corrida de 5 km.

Completaram a prova 265 pessoas 
na corrida de 5 km, 124 atletas na de 
3 km, sete crianças na corrida infantil 
e 85 participantes da caminhada. O 
trajeto foi pensado de forma a também 
permitir a contemplação de algumas 
unidades históricas da UFPel, como a 
Faculdade de Direito e a Faculdade de 
Odontologia, além de espaços do patri-
mônio histórico pelotense, como a Pra-
ça Coronel Pedro Osório e o Casarão 8, 
que abriga o Museu do Doce.

A publicitária do Hospital Escola 
(HE), Clarice Becker, participava da ca-
minhada como forma de reconhecer 
a importância da UFPel, representar o 
Hospital e ainda como estímulo a uma 
vontade antiga. “Sempre quis correr, 
mas não tinha motivação. Quem sabe, 
com a caminhada, é um início”, adian-
tou.


