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Novo diretor do Pronto Socorro de Pelotas 
toma posse em solenidade no HUSFP

Durante solenidade de posse 
realizada na manhã do dia 19 de janeiro no 
anfiteatro do Hospital Universitário São 
Franc i s co  de  Pau l a  (HUSFP) ,  a  
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 
assumiu oficialmente a gestão do Pronto 
Socorro de Pelotas (PSP). Até 2015, o 
médico Dr. Ernesto Sousa Nunes será o 
diretor do sistema de urgência e 
emergência do município. 

Para o novo diretor do PSP, esta é 
uma grande oportunidade para que a Uni-
versidade e o HUSFP promovam uma saú-
de mais ética e humanizada. As propostas 
da UCPel, como gestora jurídica do Pronto 
Socorro, incluem a disponibilização de mais 
20 leitos para o local e a lotação de um pro-
fessor do curso de Medicina para coor-
denar a qualificação do PSP na esfera aca-
dêmica. A ideia é ampliar o espaço de tra-
balho e aprendizado para alunos das gra-
duações da área de saúde na instituição. 

Ao assumir, Nunes destacou ainda 
a importância do PSP na cidade e na zona 
sul. "O Pronto Socorro de Pelotas atende 
22 municípios e, para funcionar perfeita-
mente, precisa de uma atuação conjunta 
com outras esferas do município. As pes-
soas precisam se conscientizar de que o 
PSP é para atender somente urgência e 
emergência", disse. Ernesto é médico há 30 
anos e é diretor técnico do Hospital  São 
Francisco de Paula.

A cobrança por uma maior aten-
ção do município para com as unidades 
básicas de saúde (UBSs) foi um dos pontos 
de destaque durante a solenidade de posse. 
"É absolutamente indispensável o bom fun-
cionamento das UBSs, com consultas espe-
cializadas e exames complementares. Um 
atendimento satisfatório à comunidade re-
duzirá a demanda pelos serviços do Pronto 

Socorro naquilo que pode ser resolvido nos 
postos", enfatizou o reitor da UCPel, 
Alencar Mello Proença. 

Além disso, ele destacou que o 
grande desafio universidade será acabar 
com os estereótipos. "Temos que mudar a 
cara feia do Pronto Socorro. E não me re-
firo a gestões anteriores, mas sim à história. 
Não estamos assumindo o Pronto Socorro 
para dar continuidade a uma história ne-
gativa", afirmou. 

O secretário de Saúde em exer-
cício no município, Mário Luiz Corrêa, de-
clarou que a pasta é parceira do PSP e infor-
mou que já estão sendo tomadas 
providências para suprir as carências nos 
postos de saúde. "Está em andamento o 
processo de licitação para a contratação de 
profissionais e estamos procedendo a regu-
lação de todos os serviços, para fortalecer 
as redes básicas.”

Qualificação
Segundo o novo diretor do 

PSP, a direção calcula que seja neces-
sário, inicialmente, cerca de R$ 1,3 
milhão para a qualificação dos equipa-
mentos da unidade. Porém, até o 
momento, não existem fontes para 
tais recursos. o reitor lembrou que 
existe um compromisso entre os 
reitores e a prefeitura de trabalhar 
pela captação de verbas e que, por-
tanto, os gestores devem buscar, jun-
to aos governos federal e do estado, 
recursos para a qualificação do Pron-
to Socorro. Alencar analisou ainda a 
presença acadêmica no PSP e a sua 
relação com a qualidade no atendi-
mento. 
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Festa temática refresca tarde de colaboradores 

01/02 Marli Garcia Coelho
02/02 Lorizeti Maria C. Castel 
02/02 Santa Ângela G. da Silva
02/02 Sonimar Cardoso Furtado
04/02 Nulimar Silveira Bassi 
04/02 Janaína Ferreira
05/02 Bernardo Barbosa Seano
05/02 Leuza Silveira Porto
05/02 Loanda Lindemann Bonow
06/02 Claúdia Rodrigues Nunes
06/02 Fernanda K. Mendes
07/02 Andrea Mendes de Araújo
07/02 Raquel Peixoto Albaini
07/02 Rita Nara Fonseca Coitinho
08/02 Jaime Wetzel
08/02 Evelise pereira Motta
09/02 Fabiane Machado Abreu
09/02 Fernanda T. Rodrigues
09/02 Rejane Silva Regis
09/02 Rosangela Sampaio Martins
09/02 Terezinha M. Madeira
09/02 Vanessa da Cunha Sampaio
10/02 Almir Michel Vieira Chagas
10/02 Angelita Carpes Martins
10/02 Caroline de O. Ribeiro
10/02 Maurício de Leoni Godoi
10/02 Moises P. de Azambuja
10/02 Mônica Hartwig Reichow 
11/02 Caroline Rodrigues Borraz
11/02 Francine da Silva Venzke
12/02 Márcia Helena Â. da Costa
12/02 Vinicius Kraemer
13/02 Ângela Jaqueline S. Dias
13/02 Ivana Duarte Brum
13/02 Luciano de O. Teixeira
14/02 Cintia Pacheco Finkenauer
14/02 Wagner F. Tavares
15/02 Elen Ávila de Paula

16/02 Jane Beatriz R. Silveira
17/02 Maria Regina da C. Oliveira
18/02 Everton do Amaral Nunes
18/02 Monique Borba Rios
19/02 Gabriel Amaral Monteiro
19/02 Ivone Garcia de Souza
19/02 Luciana Vidinha Vieira da F.
20/02 Fernanda Motta Daneres
20/02 Marcus Klay S. Chiattoni
20/02 Vagner Edon Moraes
20/02 Vera Lúcia Rosler
20/02 Vânia Silveira da Rocha 
21/02 Cleuza Pedroso Rosa
21/02 Francine Marques
21/02 Ivonete Vieira da Silva
21/02 Josie Dias Bandeira
21/02 Naira Teixeira Chagas
22/02 Rodrigo Oliveira Deglaux
21/02 Sandra Eliane Tavares
23/02 Francine dos S. Jornada
23/02 Juliana Ferrari Allend
23/02 Paulo Sérgio A. Martins
24/02 Mônica de M. das Neves
24/02 Nalu M. da Silva Costa
24/02 Rejane Drawanz
24/02 Shana Côrrea Pacheco
25/02 Tânia Regina Porto Nunes
26/02 Daniela Piva Tonato
26/02 Eledisnéia de Souza Pereira 
26/02 Michele Soares Cardoso
27/02 Fabiane da Silva Moraes
27/02 Marinez Moralez Vianna
28/02 Ana Braulina M. Dimuro
28/02 Carmem Regina C. Araújo
28/02 Charles Luciano Rios Ortiz
28/02 Éder Nunes de Quevedo
28/02 Marco A. dos Santos
28/02 Paulo Genario Bandeira

Desde o início do ano, o Hospital São Francisco 
vem realizando o teste de Phmetria Esofágica infantil. A 
médica gastroenterologista pediátrica Drª. Jaqueline 
Teixeira Caldas, responsável pela aplicação do teste no 
Hospital, explica que o exame faz uma monitorização do 
ph durante 24 horas. O paciente recebe uma sonda 
através da narina que vai se posicionar no terço médio do 
esôfago. “A sonda é de calibre bem fino e se acomoda no 
esôfago, sem causar nenhum desconforto à criança”, 
revela a médica. 

Após receber a sonda, o pequeno paciente 
realiza um exame de Raiox que confere o correto 
posicionamento do aparelho. “Em seguida, nós 
conectamos o aparelho à sonda e o exame começa”, diz. 
A criança vai para casa com o aparelho e 24h depois 
retorna ao Hospital para que os resultados sejam 
avaliados pela médica. O exame detecta a doença do 
refluxo gastro-esofágico, cujos principais sintomas são, 
além de vômitos freqüentes, choro e tosse persistente, 
agitação noturna, otites de repetição e baixo ganho 
ponderoestatural.
Phmetria Esofágica

Em dezembro, o HUSFP adquiriu o aparelho 
para exames de Phmetria Esofágica de 24h, indicado 
para o diagnóstico de doenças do Refluxo 
Gastroesofágico, tanto em adultos quanto em crianças. 
A aquisição deste apa-relho específico para realizar 
exames em crianças é ino-vadora e pioneira na cidade de 
Pelotas. O exame está disponível, por enquanto, para 
particulares, convênios e cartões de desconto. Para mais 
informações ligue (53) 2128.8348.

HUSFP oferece teste 
de pHmetria Esofágica
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Aniversariantes de Fevereiro

A tarde de quarta-feira (27) foi de alegria 
para os colaboradores do Hospital Universitário 
São Francisco de Paula (HUSFP) e do Pronto 
Socorro de Pelotas (PSP). Durante a festa 
organizada em homenagem aos aniversariantes do 
mês de janeiro, que teve como temática o verão, 
todos puderam saborear uma refrescante salada de 
fruta, além de sucos e frutas variadas bem de 
acordo com o clima quente da estação. Os 
aniversariantes presentes receberam as 

Foto: HUSFP

homenagens dos diretores do Hospital, do 
PSP e dos colegas que prestigiaram a festa. 

Ao todo, mais de 80 pessoas 
compareceram ao evento que foi apoiado 
pelo senhor Moacyr Gonçalves, que doou as 
frutas, e pelo setor de Nutrição do Hospital 
que preparou as delicias servidas. No 
próximo mês, a festa ocorrerá na noite do 
dia 24 de fevereiro para reunir os 
colaboradores da noite do HUSFP e do PSP.

O Chico também 
está no Twitter

Siga-nos:
www.twitter.com/husfp


