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Realize
acompanhamento

psicológico e/ou
psiquiátrico, se

necessário

Como cuidar da sua saúde mental

Janeiro Branco é celebrado no Hospital das Clínicas da UFPE
Campanha foi celebrada no hospital com ações educativas voltadas para os profissionais e pacientes

Crie novos hábitos saudáveis
Pratique atividades físicas e tenha
uma alimentação equilibrada.

Durma Melhor
Dormir é um processo necessário para
a manutenção da nossa saúde física e
mental.

Passatempo
Faça atividades prazerosas para si.
Leia, escreva, assista a filmes. Cultivar
um hobby aumenta a sensação de
bem-estar e qualidade de vida.

Autoconhecimento 
O autoconhecimento é fundamental para
uma melhor qualidade de vida. Através
dele, você poderá traçar objetivos de vida
e saber distinguir o que é necessário e
importante para si.

Não se isole
Reforce laços de amizade que são
benéficos para si. Fale sobre seus
sentimentos. 

Desconecte-se 
Delimite um tempo para acessar as redes sociais.
O uso indiscriminado pode levar a uma piora na
qualidade do sono, má distribuição de tempo e
amplifica emoções de caráter negativo. 

    
informações úteis, como a definição do que é
saúde mental; como a pandemia impactou a
saúde mental e quais foram os principais
grupos afetados; quando procurar ajuda de um
especialista e onde achar um profissional de
saúde mental pelo SUS, além de dicas para um
bem-estar físico e emocional. Esse informativo
está disponível no site da instituição(www.hc-
ufpe.ebserh.gov.br). “Nosso hospital vem
abraçando a campanha Janeiro Branco desde
2016 com a promoção e a realização de
atividades. Buscamos sensibilizar os
colaboradores, que são peças fundamentais do
nosso hospital, para que eles possam ter esse
olhar sobre a sua saúde mental. Muitas vezes
nos preocupamos muito com a nossa saúde

física e esquecemos do emocional que é tão
importante para o nosso bem-estar”, disse a
médica do trabalho do HC-UFPE/Ebserh,
Gerluci Soares. Ela acrescentou que cuidar da
saúde mental é uma forma de prevenir
distúrbios mentais, tais como depressão e
transtornos de ansiedade.

 Conscientizar a população sobre a
importância de cuidar da saúde mental em
busca de mais qualidade de vida. Essa foi a
proposta das ações da campanha Janeiro
Branco realizadas no Hospital das Clínicas da
UFPE, unidade vinculada à Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh). Durante a
quarta-feira (26), a equipe de Psicologia do HC,
em parceria com o projeto de extensão
HumanizaREM e com a Unidade de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho,  fizeram
uma mobilização com o tema “Quem cuida da
mente, cuida da vida” que contou com
orientações, distribuição de cartilhas, laços e
exibição de vídeos nas portarias 1 e 4, a fim de
alertar os profissionais e pacientes sobre a
importância de cuidar da saúde da mente. 

   O Janeiro Branco é uma campanha nacional,
criada em 2014, cujo objetivo é chamar a
atenção para os cuidados com a saúde mental.
Isso significa buscar o autoconhecimento,
prevenir doenças e criar estratégias para lidar
com o estresse.
  Apesar de ser realizada em janeiro, a saúde
mental deve ter prioridade na vida das pessoas
durante todo o ano, em suas práticas
cotidianas e relações consigo e com a
comunidade.

A    cartilha      distribuída    na     ação    traz
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Artigo sobre diagnóstico de doença rara é publicado 

Ação celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans

a cirurgia de transgenitalização (masculino
para o feminino), o único no Norte e Nordeste.
Nestes sete anos do Espaço Trans, foram
realizadas 57. Outros procedimentos
realizados no HC são a implantação de
próteses de silicone e suavização do Pomo de
Adão, a mamoplastia masculinizadora e
histerectomia (retirada do útero).
    “É importante ter esse tipo de atividade aqui
no hospital para que algumas pessoas acabem
com o seu preconceito”, afirma a aposentada
Maria Lima, que é acompanhada e tratada por
um dos ambulatórios do HC.

  Uma ação educativa celebrou o Dia
Nacional da Visibilidade Trans,
comemorado em 29 de janeiro. Parte da
equipe que compõe o Espaço de Cuidado e
Acolhimento Trans do HC-UFPE distribuiu
folhetos com informações a respeito do
assunto nas portarias da unidade
hospitalar. Além da panfletagem, cartazes
informativos foram afixados na portaria 4 e
o vídeo da campanha institucional “Pessoas
trans são como você: humanas e merecem
respeito” foi exibido no totem da portaria 1.  
    “Um dos compromissos do Espaço Trans
do HC é proporcionar a sensibilização em
nossa comunidade hospitalar sobre as
necessidades e o cuidado da população
travesti e transexual por meio de ações
como essa”, explica a psicóloga Suzana
Livadias, coordenadora do Espaço Trans e
chefe da Unidade de Atenção Psicossocial
do HC.  O HC é unidade de referência na
atenção à saúde da população travesti e
transexual em Pernambuco, sendo um dos
cinco centros habilitados do Brasil a realizar

Treinamento dos participantes da
Brigada de Incêndio tem início

O HC-UFPE iniciou neste mês o treinamento
dos profissionais que farão parte da Brigada
de Incêndio do hospital universitário. Um
total de 160 colaboradores estão
participando do Curso de Formação de
Brigadistas cujas aulas estão sendo no  HC e
também no Centro de Treinamento da
Academia Pernambucana de Bombeiros
Civis. Todos os brigadistas devem ser
treinados até março.

Nova gestão da Cipa do HC-UFPE é
empossada
A Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (Cipa) – Gestão 2022/2023 do
HC-UFPE/Ebserh tomou posse no dia 19 de
janeiro, no anfiteatro 3 do hospital-escola.
A Cipa do HC-UFPE é composta por 32
membros, dos quais 30 são colaboradores
da Ebserh (15 eleitos e 15 indicados pela
Superintendência) e dois são voluntários
(servidores públicos da UFPE).
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HC passa a utilizar certificação digital
em prontuários eletrônicos do AGHUx

O certificado digital foi implantado no HC-
UFPE no início de janeiro com o objetivo
de oferecer mais segurança e outros
benefícios aos processos de
documentação do hospital universitário. O
certificado  é um documento eletrônico
tanto para pessoas físicas quanto para
jurídicas que serve como uma carteira de
identidade eletrônica, utilizado no sistema
de gestão AGHUx (Aplicativo de Gestão
para Hospitais Universitários), tornando
possível a assinatura de registros de
prescrições, prontuário e a realização de
evoluções pelo meio virtual.

Estudo detalhado de paciente de 25 anos foi produzido por residente e por profissionais do HC

explica a médica residente em Neurologia do
HC, Míriam Soares, que assina o artigo que
compõe o trabalho de conclusão de sua
Residência Médica, ao lado de outros
profissionais. A síndrome é caracterizada pelo
olho seco (alacrimia), o que causa uma série de
danos oculares; distúrbio no esôfago que
compromete o transporte do alimento para o
estômago (acalasia); e a insuficiência das
glândulas suprarrenais que pode causar
grande fraqueza muscular e fadiga, entre
outros, afetando todo o organismo.
   “Um estudo detalhado e cuidadoso como
esse mostra a capacidade do nosso sistema
público de saúde de fazer o diagnóstico de
doenças raras, além de expor a importância da
formação de residentes com capacidade de
raciocínio clínico e da sua inserção na área
cientifica”, afirma a neurologista, Anna Paula
Paranhos, que é a orientadora do trabalho de
conclusão da Residência de Míriam.

    O diagnóstico de uma paciente do HC-UFPE
com a Síndrome de Allgrove - uma doença
genética rara que compromete a saúde dos
olhos, esôfago e glândulas suprarrenais e que
também pode afetar o sistema neurológico -
gerou um artigo científico publicado na revista
Practical Neurology. O diagnóstico rápido e
aprofundado ajuda no melhor gerenciamento
dos sintomas, dando mais qualidade de vida ao
paciente.
                                                                           ”           
(“Síndrome de Allgrove com amiotrofia”) é fruto
do estudo do caso clínico de uma paciente de
25 anos com Síndrome de Allgrove com
amiotrofia (atrofia muscular) progressiva, que é
atendida no ambulatório de doenças
neuromusculares e acompanhada pelos
Serviços de Oftalmologia e Endocrinologia todos
do HC. “Essa doença rara precisa ser
reconhecida e divulgada, pois há como
melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, 

O artigo “Allgrove syndrome with amyotrophy

Acesse mais notícias no site 
 www.hc-ufpe.ebserh.gov.br
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