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Editorial
Próximo de completar dois anos como diretor geral 

do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Hupe-Uerj), é chegada a 
hora de refletir.

Iniciamos em janeiro de 2020, com um planeja-
mento definido em obras, aquisições de alguns equipa-
mentos, ampliação de parcerias com o Estado e Município 
do Rio de Janeiro, buscando melhorar nosso sistema de 
informática (MV), além de incentivar as atividades cien-
tíficas, compartilhando com a Reitoria e Administração 
Central da Uerj, com direção da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM-Uerj) e Policlínica Piquet Carneiro (PPC) 
nossas atividades.

O que veio a seguir, com a Covid-19, na verdade 
dispensa relato, tudo o que vivenciamos, sofremos, todos 
os desafios, mas também mostramos nossa capacidade 
e determinação em combater esta pandemia devasta-
dora que assolou o mundo.

Respondemos à sociedade. Fomos referência no nosso Estado, fomos reconhecidos pela 
mídia, pela sociedade como um todo, ganhamos uma série de TV pela Globoplay, denominada 
“Por um Respiro”, e, para coroar nossa dedicação e superação, agora no final do ano fomos 
ganhadores do Prêmio Inspira Rio, da Band.

Neste momento, quero agradecer, inicialmente, ao meu querido amigo, o professor José 
Luiz Bandeira, que esteve ao meu lado em todos os momentos, dividindo responsabilidades. 
Agradecer também ao diretor da Coordenadoria de Assistência Médica (CAM) do Hupe, professor 
Rui de Teófilo e equipe, Rui está cada vez mais qualificado para assumir outros cargos na insti-
tuição. Muito difícil colocar no papel o reconhecimento a todos os assessores e assessoras, à 
diretoria administrativa, e a todos os profissionais da saúde, desde o trabalhador da limpeza até 
aquele com vários títulos acadêmicos. Agradecemos o apoio irrestrito do reitor da Uerj, professor 
Ricardo Lodi, o apoio da Administração Central, FCM, PPC, Centro Biomédico e outras unidades 
que se voluntariaram para juntos enfrentarmos o inimigo invisível.

Internamos mais de dois mil pacientes, e mesmo assim mantivemos as outras atividades - 
clínicas e cirúrgicas. A PPC deu uma contribuição valiosíssima com a testagem de mais de 50 
mil pessoas e no Campus da Uerj foram vacinadas mais de 70 mil pessoas. Tudo está documen-
tado com depoimentos reais e comoventes nos livros “Experiências e Impacto da Pandemia pela 
Covid-19 no Complexo de Saúde Uerj”, que acaba de ser lançado pela FCM e no livro “Hupe na 
Pandemia: Time unido salvando vidas”, que será lançado em breve.

Café da manhã, nesta quinta-feira, 16/12/2021, no 
Almoxarifado do Hupe: um ano de muitos desafios, 

mas também de êxito.
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Passado o momento mais crítico, agora estamos em franca retomada de nossas atividades 
regulares, com quase 450 leitos ativos, com alunos, residentes, cursos diversos, cerca de 60 
cirurgias sendo realizadas diariamente, três mil atendimentos ambulatoriais, e estamos ampliando 
também nossas resoluções com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).

Estamos realizando diversas obras e reformas, outras já concluídas. Abaixo, a listagem.

1 – Concluídas:

Descanso dos plantonistas; vestiários e banheiros de apoio; quartos 4 e 5 da Cirurgia 
Cardíaca (7º pavimento); reforma das escadas do 6º e 7º pavimentos; enfermaria de Otorrinola-
ringologia.

2 – Em andamento:

Distribuição da Farmácia central; enfermaria da Cirurgia Torácica; abrigo provisório de 
“roupa suja”; vestiários e apoio para funcionários do Centro Radiológico; Ambulatório (telhado, 
impermeabilização de caixas d’água, barrilete, consultórios, expurgo e copa); Oftalmologia 
(ampliação de salas cirúrgicas); sistema de filtragem para ACME (abrigo e equipamentos); obras 
para prevenção e combate para incêndio e pânico; secretaria da Pediatria; equipamentos para o 
Almoxarifado; Fisiatria.

3 – Planejadas:

Ambulatório; Centro Universitário de Controle do Câncer (CUCC); Centro Radiológico; 
Cozinha; prevenção e combate de incêndio e Laboratório.

Tecnologia em saúde

Nosso parque tecnológico está se ampliando. Já recebemos mais um Acelerador Linear, 
adquirido na gestão anterior, e adquirimos um novo aparelho de Hemodinâmica, um Tomógrafo 
de 64 canais e um aparelho de Medicina Nuclear. E estamos ainda em processo de compra 
de outro Acelerador Linear, um PET CT e outro aparelho de Hemodinâmica. Vale citar também 
aparelhos de ultrassonografia, um Tomógrafo que ganhamos na pandemia e dezenas de ventila-
dores pulmonares e bombas de infusão, que estão em funcionamento.

Nosso hospital está tomando uma dimensão extremamente importante com o crescimento 
na área da Oncologia. Conseguimos recurso com a SES-RJ, cerca de dez milhões, e será então 
licitado a obra do segundo andar do CUCC, onde ali ficará instalado o aparelho de Medicina 
Nuclear, o PET CT e o tratamento ambulatorial quimioterápico. No andar de baixo, também 
ficarão três Aceleradores Lineares, a braquiterapia e um Tomógrafo.

Portanto, estamos avançando muito nesta área oncológica, e agradeço muito a colabo-
ração, principalmente, do professor Rodolfo Acatauassú, que tem estado junto a mim, para que 
possamos atuar, melhorar e ampliar nossas atividades nesse campo.

Outras realizações

Esta semana inauguramos nova unidade fechada de pós-operatório com dez leitos, além 
de outros oito leitos que já existiam. Atualmente estamos com dez leitos de CTI, nove leitos de 
unidade coronariana, seis leitos de CTI pediátrico, 16 leitos de UTI neonatal e 12 leitos de CTI 
cardíaco.



3

Nosso Ambulatório Multidisciplinar Pós-Covid-19 cresce e ganha reconhecimento, pois fomos 
pioneiros neste segmento e ganhamos um projeto na FAPERJ no valor de R$ 2.700.000,00, 
para adquirirmos novos equipamentos. Também ganhamos um outro projeto da FAPERJ para 
ampliar nosso centro cirúrgico.

Em janeiro de 2022, iremos fazer a mudança transitória dos ambulatórios do Hupe para a 
Escola Argentina e iniciaremos a reforma de todo o prédio dos ambulatórios. 

Felizmente, os bancos dos concursados estão sendo chamados, e novos concursos estão 
sendo realizados. 

O faturamento do nosso hospital fechou acima de R$ 7.000.000,00, em outubro de 2021, 
sendo o novo recorde da nossa história. 

Estamos ajudando o novo Hospital Hesio Cordeiro, em Cabo Frio, e outras demandas que 
acontecem. O Hupe está em absoluta sintonia com a PPC em todas as suas ações, constituindo 
unidades que se complementam.

Evidentemente que temos problemas, só para citar um, que precisamos resolver, nosso 
CTI com dez leitos precisa ser ampliado e isso está no nosso radar. A burocracia da Instituição 
e do Estado continuam, entretanto é visível a melhora progressiva. A grande dificuldade reside, 
principalmente, em realizar as reformas e obras planejadas e mais espaços dentro do Hupe para 
atender às solicitações. Temos mais dois anos pela frente e vamos continuar trabalhando duro 
para melhorar nosso hospital.

Caros amigos, desejamos Feliz Natal e um 2022 sem esta peste que mudou o mundo. 
Como dizem os professores Rodolfo Acatauassú e Paulo Benchimol, Paz e Bem!

Ronaldo Damião
Diretor Geral do Hupe-Uerj

Hupe na pandemia 
Enfrentando presencialmente o desconhecido

A manhã da segunda-feira, dia 6 de 
dezembro de 2021, foi de encontros, celebra-
ções e refazimento de forças e esperanças no 
Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe-
-Uerj). Inicialmente, houve a reinauguração 
do Corredor Cultural, que fica no térreo do 
hospital. Uma vitrine com peças históricas 
de diversos setores do hospital integra a cole-
tânea exposta no espaço, que faz homenagem 
à saudosa pediatra e professora da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM-Uerj) Edna Ferreira 
da Cunha, tão querida por todos. 

Posteriormente, no Anfiteatro Ney Palmeiro, 
também no térreo do hospital, a reitoria da 

O Corredor Cultural, que já abrigava uma escultura e quadros 
históricos, está de cara nova, pois ganhou uma vitrine que irá 
continuamente expor peças que fizeram parte da história de 

diferentes setores da unidade, além de novas fotos históricas.



4

Universidade do Estado do Rio de Janeiro fez 
uma homenagem aos profissionais do Hupe, 
pelos meses de esforços coletivos, superação e 
coragem no enfrentamento a um inimigo invi-
sível, mas destruidor. 

Sem medir esforços

Após a reinauguração do Corredor Cultural 
do Hupe, em uma reunião no Anfiteatro Ney 
Palmeiro, que contou com a assistência de 
diversos coordenadores e profissionais dos 
setores e unidades docentes-assistenciais 
(UDA) do Hupe-Uerj, a reitoria da universidade 

prestou uma homenagem aos profissionais de saúde do Hupe, em função dos serviços 
prestados à população fluminense durante a pandemia da Covid-19. Vale lembrar, o 
hospital foi uma das referências no combate à doença, bem como foi pioneiro na implan-
tação de cuidados, primeiro de uma Enfermaria Pós-Covid, e depois com o Ambulatório 
Pós-Covid, que trata as sequelas deixadas pelo novo coronavírus. Este ambulatório, que 
conta hoje com 17 especialidades para tratar os pacientes com sequelas, já prestou (até 
o final de novembro) mais de 20 mil atendimentos, desde sua inauguração (no final de 
maio deste ano). O objetivo do ambulatório vem sendo conseguido com muitos esforços, 
mas sobretudo êxito: a reabilitação para incluir o paciente de volta à sua rotina, com 
qualidade de vida. 

Além de homenagens, a reunião serviu também para que fossem ressaltadas as 
novas demandas, e a 
necessidade de forta-
lecimento de parce-
rias e busca de solu-
ções e recursos para 
elas, assim qualifi-
cando cada vez mais 
ensino, pesquisa e 
assistência à saúde. 
Nesta edição, retra-
taremos alguns 
pontos da home-
nagem prestada pela 
Uerj ao corpo de 
saúde do Hupe.

A restauração do Corredor Cultural do Hupe-Uerj foi uma 
iniciativa da coordenadoria de comunicação social do hospital 

(ComHupe), com total apoio da direção geral: o sentido é  
preservar o passado, para melhor cuidar e vivenciar o futuro.

“Eu vim aqui especialmente para agradecer a vocês por tudo que foi realizado ao longo da pandemia, 
toda a entrega, todo o sacrifício, toda a coragem. A Uerj sai muito mais fortalecida desta pandemia, 

com notícias muito positivas. Todo o meu respeito e reconhecimento ao trabalho de todos vocês,  
profissionais da saúde do Hospital Universitário Pedro Ernesto, e particularmente ao professor  
Ronaldo Damião (diretor geral do Hupe), aos colegas da Policlínica Piquet Carneiro (PPC-Uerj), 

enfim, aos profissionais de todo o Centro Biomédico”, disse, no início de sua fala, o reitor da Uerj, 
professor Ricardo Lodi.
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“No momento em que todos queriam ficar em casa [pelo 
medo e gravidade da doença e riscos de contaminação], os 
profissionais do Hupe-Uerj e de todo o complexo de saúde 

da universidade precisavam estar presentes e, com coragem, 
cumpriram a missão e corresponderam plenamente à socie-
dade”, afirmou o vice-reitor da Uerj, professor Mário Sérgio 
Carneiro. Nesta foto, ele (primeiro à esquerda) observa, ao 

lado dos professores Ronaldo Damião e Ricardo Lodi, equipa-
mentos históricos expostos no Corredor Cultural do Hupe.

“Parabéns a todos vocês do Hupe-Uerj por enfrentarem 
presencialmente o desconhecido”, complementou Cláudia 

Rebello de Mello, atual superintendente da Superintendência 
de Gestão de Pessoas (SGP-Uerj).

“Que as futuras gerações possam dar continuidade ao traba-
lho maravilhoso e histórico que foi feito no hospital e em toda 
a universidade e que não nos esquecemos nunca também de 
cuidar de quem cuida. Orgulho de fazer parte dessa família 
da Uerj! ” - Rejane Araújo, chefe de Enfermagem do Hupe-

-Uerj.

“A ciência está vencendo o vírus”, afirmou, aos profissionais que assis-
tiam à reunião no Anfiteatro Ney Palmeiro, o reitor da Uerj, professor 
Ricardo Lodi. Ele fez um agradecimento especial à direção geral do 

Hupe-Uerj, e a todos os servidores e colaboradores de todo o comple-
xo de saúde, pela coragem, união e dedicação em todos os meses de 

enfrentamento à pandemia da Covid-19.

O reconhecimento, da reitoria da Uerj e da sociedade como um todo, 
injeta ânimo e forças para 2022 - para que todos os profissionais do 
Hupe-Uerj, sejam da saúde ou administrativos, possam realizar, com 

união, novos projetos e continuar lutando, diariamente, pelo melhor do 
SUS aos pacientes.

Ronaldo Damião (no púlpito), diretor geral do Hupe, lembrou os 
avanços realizados no período, agradeceu a coragem e a mobiliza-

ção de todos os profissionais e colaboradores do hospital, e ressaltou 
ainda a sinergia, parceria e apoio da Uerj, em todos os momentos da 
pandemia, como sendo imprescindíveis para superação da crise. “Nós 
agradecemos e respondemos que ainda temos muitas demandas, com 

reformas, maquinários e outros recursos que nos ajudarão a atuar 
melhor ainda, desenvolvendo novas pesquisas e levando uma assistên-
cia cada vez mais qualificada e com maior democratização de acesso à 
população fluminense. O nosso setor de oncologia, por exemplo, muito 
em breve estará com equipamentos como os que são usados hoje no 

Inca” – destacou o diretor geral do Hupe.
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Inspirando o Rio de Janeiro 
E no dia seguinte à homenagem 

da Uerj, o Hupe recebeu o Prêmio 
Band Inspira Rio, na categoria Saúde 
e Bem-Estar. A premiação, que conta 
com voto popular, tem o objetivo de 
eleger pessoas, projetos e empresas 
que se destacaram neste ano nas 
áreas de cultura, economia, educação, 
empreendedorismo, esporte, gastro-
nomia, moda, música, redes sociais 
e responsabilidade social. 

Em nome da instituição, o 
diretor geral do Hupe, professor 
Ronaldo Damião, recebeu o troféu, 
que foi entregue pela pesquisadora 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
Margareth Dalcolmo, vencedora do 
prêmio como inspiração em 2020.  
“O significado deste prêmio que o hospital ganhou é o reconhecimento da sociedade e 
da mídia por todo o trabalho que foi feito aqui. Isso só foi possível graças à dedicação e 
união de todos. Não só inspiramos os outros, como diz o prêmio “Inspira Rio”, mas é uma 
grande inspiração para a gente. Eu tenho certeza de que continuaremos unidos, traba-
lhando e fazendo um hospital cada vez melhor”, destacou Ronaldo Damião, bastante 
emocionado ao receber o pequeno troféu, de um grande significado.

Hupe foi o mais votado na categoria Saúde e Bem-estar por reconhecimento  
à atuação durante a pandemia da Covid-19

Aparelho para dosagem rápida de PSA traz inovação  
no tratamento da Saúde do Homem 

O diagnóstico precoce faz a diferença e salva vidas. Este é o alerta constante do 
Serviço de Urologia do Hupe-Uerj, que, ao adotar novo aparelho para testes rápidos de 
PSA, segue apostando na tecnologia a favor da saúde. O novo equipamento irá gerar 
impactos significativos no atendimento aos pacientes e é fruto de uma parceria envol-
vendo a Disciplina de Urologia da Faculdade de Ciências Médicas (FCM-Uerj), o Centro 
de Atenção à Saúde do Homem (na PPC-Uerj) e a empresa farmacêutica AstraZeneca. 

“Este aparelho vai ser empregado para fazer screening (rastreamento) de câncer de prós-
tata na população masculina que nos procura. Somos um dos quatro centros no Brasil que 
foram selecionados pela AstraZeneca para esta parceria, dada a nossa importância”, explica 
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Nota de Pesar 
Aqui lembramos, mais uma vez, com 

profundo pesar, o falecimento da tão querida e 
estimada professora e pediatra Edna Ferreira 
da Cunha, que ocorreu na quinta-feira, dia 
11/11/2021. A médica foi docente do Depar-
tamento de Pediatria da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (FCM-Uerj) e responsável pela 
formação de várias gerações de médicos. Será 
sempre uma referência de trajetória profis-
sional, com mais de 60 anos de atuação e 
devoção à pediatria, mas sobretudo foi uma 
referência de trajetória de vida. 

Muitos hoje são pediatras devido ao 
exemplo desta grande professora, que 
ensinou a todos com muita qualidade, 
cuidado, empatia e devoção. A professora Edna também fazia parte do corpo editorial da 
revista científica do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe-Uerj) - Brazilian Journal 
of Health and Biomedical Sciences (BJHBS). 

Sem dúvida, uma perda inestimável. Nossa gratidão, querida Edna Ferreira da Cunha, 
você certamente sempre estará viva em nossas lembranças!

E aqui segue, sob a forma de um acróstico, uma homenagem feita por uma de suas 
pacientes, que, seguindo o exemplo de amor à Pediatria da Dra. Edna Cunha, hoje se 
dedica à Endocrinologia Pediátrica em nosso hospital universitário. 

o professor de Urologia e chefe do Setor de 
Andrologia do Hupe, João Luiz Schiavini. 

Muitos pacientes com queixas de 
origem prostática, e que realizam exames 
preventivos, são atendidos diariamente na 
Saúde do Homem. Este público precisa 
realizar a dosagem do PSA na investigação 
diagnóstica. “Então, com a introdução desse 
novo aparelho de dosagem rápida de PSA, o 

resultado será obtido em minutos, o que facilitará a orientação aos pacientes, bem como 
agilizando seu atendimento”, ressalta o chefe de clínica do Serviço de Urologia do Hupe 
e também professor da FCM-Uerj, Celso Lara.

O novo aparelho segue o propósito do Serviço de Urologia:  
busca constante por diagnósticos mais rápidos e,  

consequentemente, início do tratamento mais ágil e eficaz,  
assim preservando mais vidas.

Edna Ferreira da Cunha
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Ensinava a todos sempre com tanta

Dedicação!

Nossa! Que LINDO coração tem a nossa

Amada Tia Edna.

Cuidando sempre de todos com tanto amor.

Uma vida de devoção...

Na Medicina e na Educação!

Hupe só tem por ti, nossa Tia tão querida,

Admiração e gratidão eternas.

A força do trabalho em equipe
Na quinta-feira, dia 16/12/2021, o Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe-Uerj) 

recebeu uma doação, bem volumosa, em equipamentos - aventais, macacões, lenços 
umedecidos. Era já fim de tarde, e o caminhão, enorme, teve dificuldade em manobrar 
e se posicionar em frente ao Almoxarifado da instituição. Ao ser aberto o caminhão, o 
volume chamava a atenção de quem estava ali por perto, e clamava por muito esforço 
para descarregá-lo; sobretudo considerando trabalhadores do hospital já cansados após 
uma jornada exaustiva de serviços.

Mas ali, naquele momento, ficou evidente uma das principais forças, dentre as que 
movem o Hupe: o trabalho em equipe. Com união e coordenação, a enfrentar aquele 
grande desafio do momento, literalmente, uniram forças colaboradores do almoxarifado e 
da administração, logística e zeladoria em saúde.

Rapidamente (em aproximadamente uma hora), o caminhão foi descarregado e as 
doações acomodadas. Essa mobilização nos evidencia o que acontece todos os dias no 
hospital: trabalhadores de apoio e logística atuando em silêncio, com qualidade e eficiência, 

Setores administrativos e de logística: trabalho silencioso, mas essencial para que muitas vidas possam ser salvas.
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EXPEDIENTE
Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (HUPE-UERJ)
Diretor Geral: Ronaldo Damião
Vice-diretor: José Luiz Muniz Bandeira Duarte
Este Boletim é uma publicação oficial da Direção Geral do HUPE-UERJ, através de sua Coordenadoria de 
Comunicação Social (COMHUPE).
Equipe/COMHUPE:
Coordenadora: Lúcia Dantas
Jornalismo: Felipe Jannuzzi, Priscila Domingues
Programação visual: Caíque Nunes
Administrativo: Yves dos Santos
E-mail: comhupe@gmail.com

fazendo acontecer todo o suporte necessário para que os profissionais de saúde do Hupe 
continuem atuando com segurança e excelência na assistência de qualidade à população.

Este sempre foi o espírito do Hupe. Que 2022 seja um ano de muita união, força e 
realizações para todos nós!


