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REQUERIMENTO Nº 126/2021 

 

O Vereador WENDERSON DE MENEZES BATISTA que abaixo subscreve, 

requer a Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o 

Plenário, que seja registrado nos anais desta Casa Legislativa MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao Superintendente do Hospital Universitário (HU-UNIVASF) e Professor 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Doutor ITAMAR 

SANTOS, como forma de reconhecimento e agradecimento por seu empenho, 

dedicação e profissionalismo no combate à pandemia da COVID-19. 

 

O médico Dr. Itamar Santos é Superintendente do Hospital Universitário 

(HU-UNIVASF) e professor da UNIVASF. Como gestor desta unidade de saúde, atua 

tanto na área dos pacientes provenientes de traumas, quanto dos pacientes com 

quadros clínicos diversos. Uma das principais preocupações hoje é no tocante ao 

combate ao novo SARS-COV, que vem causando grande preocupação para a 

população mundial.  

Atualmente o hospital universitário dispõe de 20 leitos de UTI COVID-19. A 

equipe de profissionais é formada por médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas 

e psicólogos que trabalham juntos há aproximadamente um ano, tendo treinamentos 

constantes associados à equipamentos e insumos de alta qualidade. 

Um outro fator que tem contribuído para alcançar bons resultados é a 

integração entre todas as 42 equipes da rede EBSERH, o que facilita a troca de 

informações de maneira eficiente. Esta conexão também está sendo feita com os 

serviços locais, contribuindo imensamente para a melhoria das ações em toda região 

do Vale do São Francisco. 

Este conjunto de ações desempenhadas sob a direção do gestor do HU 

vem trazendo ótimos resultados no enfrentamento a COVID-19, onde observa-se uma 

elevada taxa de pacientes recuperados (63%) em comparação a outras cidades do 
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país, inclusive sendo considerado acima da média nacional que apresenta o 

percentual de 52,4% de pacientes recuperados. 

 

Da decisão desta Casa, dê-se conhecimento ao Superintendente do 

Hospital Universitário (HU-UNIVASF) e Professor da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco (UNIVASF), Doutor ITAMAR SANTOS. (Av. José de Sá Maniçoba, s/n, 

Centro, Petrolina-PE, CEP: 56.304-205) 

 

Sala das sessões, 06 de abril de 2021. 

 

 

Wenderson de Menezes Batista 

Vereador DEM 
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