
HC Informa
Informativo mensal sobre as ações do Hospital das Clínicas da UFPE/Ebserh

Edição Nº 11 - outubro de 2021 @hc.ufpeHC-UFPEwww.hc-ufpe.ebserh.gov.br

HC celebra Outubro Rosa com série de ações ao longo do mês
Exposição fotográfica,  massagem facial, aulas de zumba adaptadas e curso voltado para os profissionais foram algumas das atividades 

Projetos e Programa de Extensão são aprovados no Edital PIBExC 2021
  Quatro projetos que fazem parte do
Programa Agreg-HC e um Programa de
Extensão, todos promovidos pela Gerência
de Ensino e Pesquisa (GEP) do HC-UFPE,
foram aceitos no Edital PIBExC 2021, em
outubro, para a concessão de bolsas de
extensão e/ou apoio financeiro, lançado pela
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC)
da UFPE, em julho passado. A GEP obteve
êxito de 100% de aprovação com os projetos
HumanizaREM, ConectaLigas, Além-muros,
H-Cessível e o programa S2HEALTH, que
foram contemplados com recursos
financeiros no valor de R$ 5 mil para cada
um, com período de vigência de até 12
meses. O HumanizaREM alcançou o primeiro
lugar na categoria  "Somente Recursos"  com

a maior nota.  “As aprovações dos projetos
beneficiam o hospital para o
desenvolvimento de ações de humanização,
acessibilidade, inclusão, educação em saúde
e cidadania dentro e fora do hospital. As
aprovações também destacam a importância
do envolvimento dos estudantes e de
instituições parceiras com o objetivo de
promover o diálogo, a interdisciplinaridade e
a interação entre a sociedade e o hospital
universitário”, disse a chefe da Unidade de
Gerenciamento de Atividades de Extensão do
HC-UFPE/Ebserh, Roberta Baudel.
     Além da aprovação no Pibexc, o Agreg-HC
foi selecionado no Edital do Bureau de
Design da Proexc que criou as identidades
visuais do programa e dos quatro projetos.

realizadas por profissionais, residentes e
alunos da graduação. 
     "O que mais me tocou foi ver o sorriso das
pacientes e fazê-las se sentir amadas. Todos
precisam de cuidado e atenção porque não é
fácil lutar contra o câncer”, disse a
massoterapeuta e esteticista, Alessandra
Barros, que promoveu sessões de detox e
massagem facial nas pacientes em 
 quimioterapia. Alessandra é acompanhada
pela Oncologia, após ter realizado, em 2020,
tratamento para gravidez molar - um tumor
benigno que se desenvolve no útero como
resultado de uma gestação não viável.
     Para os profissionais da área de saúde,
houve o Curso “Cuidado Multiprofissional no
Câncer de Mama”, realizado no anfiteatro 1.

 Ações de conscientização, de
confraternização e psicoeducativas, oficinas
de autocuidado, curso para profissionais,
entre outras atividades, marcaram o
Outubro Rosa no Hospital das Clínicas da
UFPE. O movimento internacional de
conscientização para o controle do câncer de
mama foi organizado pela equipe
multiprofissional da Oncologia, em parceria
com o projeto de extensão HumanizaREM e
voluntários.
       “Todas as ações visaram chamar atenção
para a importância da manutenção do
cuidado não apenas em outubro, mas para 
 ao longo do ano. É    um    trabalho  feito por
muitas mãos em  que cada  membro    da
equipe é essencial”,   explica    a       terapeuta  

ocupacional Jamylle Brito, uma das
organizadoras. 
      Um dos pontos altos da programação deste
ano foi a exposição do ensaio fotográfico
realizado com algumas das pacientes que
fazem tratamento de câncer de mama no HC,
na portaria do ambulatórios, no totem da
portaria 1 e no Instagram do hospital. As fotos
foram produzidas pelo enfermeiro do HC,
Edson Acioli. 
     Ao longo do mês, atividades de maquiagem,
detox, massagem facial, aulas de zumba
adaptadas e até a análise de coloração pessoal
(colorimetria), entre outras, foram oferecidas 
 às  pacientes do HC por meio de parcerias
com  voluntários. Além das ações informativas
sobre  câncer de mama e  seu tratamento,  que
foram
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Prescrições de Enfermagem e
Multiprofissional agora 
são realizadas no AGHU

nando com resíduos químicos”, explica a
coordenadora de Higienização e Resíduos do
HC, Juliana Bernardino.
      Juliana destaca que esse assunto é regulado
pelo Decreto Federal n° 10.388/2020, que
institui o sistema de logística reversa de
medicamentos domiciliares vencidos ou em
desuso, de uso humano, industrializados e
manipulados, e de suas embalagens após o
descarte pelos consumidores.

Para mais notícias, acesse o nosso site:  www.hc-ufpe.ebserh.gov.br

HC inicia campanha de descarte
consciente de medicamentos

     Outubro marcou a “virada de chave” para os
profissionais do Hospital das Clínicas que
realizam prescrições de Enfermagem e
Multiprofissional. Eles passaram a realizar esse
processo de forma exclusiva pelo sistema de
gestão hospitalar AGHU, que substitui o
Mastertools no Hospital das Clínicas da UFPE.
As equipes de enfermeiros, técnicos de
enfermagem e multiprofissional receberam
treinamentos dos multiplicadores para a
implantação e adaptação ao sistema que será
utilizado por todos os hospitais da Rede
Ebserh. Em novembro, acontecerá uma nova
virada para outros profissionais.
     Paralelamente a essa virada de chave, os
médicos e residentes médicos também
realizaram treinamento nas Enfermarias para a
utilização do sistema que está sendo
implantado por módulos, de forma paulatina, 

     A Coordenação de Higienização e Resíduos
do HC-UFPE iniciou campanha de descarte
consciente de medicamentos domiciliares
vencidos, no fim de outubro, com afixação de
cartazes de divulgação e um ponto de coleta
localizado no hall em frente aos elevadores da
portaria 1. Dessa forma, o trabalhador do
hospital que possua medicamentos fora do
prazo de validade ou em desuso em casa pode
realizar o correto descarte no HC. 
  “É importante realizarmos o descarte
consciente de medicamentos vencidos para
preservar o meio ambiente, as bacias
hidrográficas e lençóis freáticos não os contami-

desde abril deste ano.  A migração dos
módulos prescrição médica, controles da
Farmácia e do Almoxarifado para o AGHU
acontece no próximo dia 8 de novembro.
    “A Ebserh está promovendo a migração para
o digital com custo zero e com o benefício de
termos um modelo de gestão com acesso aos
dados de todos os outros hospitais da Ebserh
nas áreas de assistência à saúde, de ensino e
pesquisa e administrativa, o que vai gerar uma
melhoria contínua para todos”, explica o
superintendente do HC-UFPE, Filipe Carrilho.
   O principal objetivo da mudança é simplificar
o acesso ao sistema bem como ampliar novos
módulos e funções. Além disso, a implantação
traz o benefício de possuir um modelo de
gestão com acesso aos dados de todos os
outros hospitais nas áreas de assistência à
saúde, de ensino e pesquisa e administrativa.

Sistema de gestão hospitalar substitui Mastertools e está sendo implantado desde abril

    Os pacientes mirins do Hospital das Clínicas da
UFPE, unidade vinculada à Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh), exercitaram o lado
“mestre-cuca” e receberam presentes em
comemoração ao Dia das Crianças, celebrado
neste mês. A oficina culinária destinada aos
pacientes da Enfermaria Pediátrica ocorreu no
refeitório do HC e foi promovida pela Unidade de
Produção de Alimentos (UPA) e pelo Setor de
Hotelaria Hospitalar, com apoio da Nutrição
Clínica. Nela, os pequenos chefs montaram pizzas
e confeitaram minibolos. Já a distribuição de
brinquedos aconteceu por meio da parceria entre
a Capelania do HC/Núcleo de Humanização e a
loja de brinquedos PBKids, que realizam ações
semelhantes em datas comemorativas no
hospital universitário.

   A Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais
(Ugra) do HC iniciou a Instrumentalização de
Profissionais de Saúde sobre Segurança do
Paciente. O evento, que é destinado a
profissionais, residentes e estudantes de saúde
do HC vai ocorrer no formato on-line até o dia 22
de dezembro (num total de 7 encontros virtuais,
dois já realizados em outubro, nos dias 25 e 28).
Os participantes receberão certificado, e as aulas
serão por meio da plataforma Microsoft Teams,
no link tinyurl.com/dbb3pzuk. “A
instrumentalização é uma forma de manter
atualizados os protocolos de segurança e as boas
práticas na assistência”, afirma a chefe da Ugra do
HC, Adélia Monteiro. Os próximos encontros
serão nas seguintes datas: 4/11, às 14h -
Prevenção de Lesão por Pressão; 8/11, às 10h -
Segurança no preparo e administração de
medicamento; 11/11, às 14h - Higiene das mãos e
biossegurança; 18/11, às 14h - Protocolo de
segurança em medicamento; e 22/11, às 10h -
Checklist de cirurgia segura.

HC inicia Instrumentalização de
Profissionais de Saúde sobre

Segurança do Paciente

Oficina de culinária e distribuição de
brinquedos marcam o Dia das Crianças


