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Prazo para submissão
de trabalhos com

temáticas ligadas à
Inovação em Saúde vai

até  o dia
30 de setembro

Inscrições abertas para evento internacional do HC
Congresso on-line debaterá Inovação e Interprofissionalidade, de 22/11 até 2/12. Submissão de trabalhos vai até 30/9

     O I Congresso Internacional em Saúde do
HC-UFPE está com inscrições abertas para o
público em geral e aos interessados em
submeter trabalhos (na categoria tema
livre, relato de experiência ou pôster). Com
o tema “Inovação e Interprofissionalidade”,
o evento será realizado de maneira virtual,
dos dias 22 de novembro a 2 de dezembro
de 2021, das 17h às 22h, e as inscrições
devem ser feitas por meio do link:
www.even3.com.br/consaude_hc_ufpe/.  O 

HC-UFPE integra a Rede Ebserh (Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares), estatal
vinculada ao Ministério da Educação.
   O prazo para submissão de trabalhos é
até 30 de setembro, podendo ser enviados
estudos de qualquer área de conhecimento,
desde que ligados à Inovação em Saúde no
âmbito da educação, gestão, pesquisa ou
assistência. O evento é realizado em
parceria com o Centro de Ciências da Saúde
(CCS) e com o Centro de Ciências Médicas 

(CCM) da UFPE, com a participação de mais
de 40 palestrantes nacionais e
internacionais. 

 “A realização de um congresso
multiprofissional em saúde, tendo como
foco principal a inovação, será um marco no
processo de criação de um ambiente
inovador em nosso hospital. O objetivo é
discutir inovação de maneira interdisciplinar.
Inovação não se restringe à área tecnológica.
Inovação é pensar ‘fora da caixa’, trazendo
soluções aos atuais problemas de
determinado segmento. O evento vai
integrar ainda mais o HC a outros centros da
UFPE, favorecendo o debate em inovação
em saúde e o surgimento de projetos para
solucionar problemas na área”, explica a
gerente de Ensino e Pesquisa e presidente
do Congresso, Claudia Marques.    
    Mais informações podem ser acessadas
no site e no perfil do evento no Instagram:
@consaude.hcufpe.

     A Campanha de Doação de Sangue do Hospital
das Clínicas da UFPE arrecadou 169 bolsas de
sangue - o que pode ajudar a salvar até 676 vidas
(cada bolsa pode servir para até quatro pessoas).
A ação, promovida pelo Programa Pró-Sangue do
HC-UFPE em parceria com o Hemope (Fundação
de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco),
aconteceu de 6 a 8 de julho, na Unidade de
Reabilitação, e superou o número de doações de
sangue da edição anterior, em novembro de
2020, que teve 114 doadores. Nesta edição,
compareceram para triagem 253 pessoas, das
quais 169 estavam aptas para realizar a doação.
    De acordo com a assistente social do HC-
UFPE/Ebserh Renata Severo, uma das
organizadoras do evento, o resultado da
campanha foi bastante positivo. 

   "O Programa Pró-Sangue do HC-UFPE agradece
a todas as pessoas que participaram dessa
captação realizada em parceria com o Hemope.
Para esse êxito, a nossa ação contou com a
solidariedade tanto do público externo quanto do
interno, entre trabalhadores e usuários do HC, e
conseguimos chegar ao número de 169 doações
(ao longo dos três dias). Isso demonstra a
importância e a necessidade de reafirmação
institucional do nosso Programa Pró-Sangue”,
pontua Renata Severo.
   O Programa Pró-Sangue do HC-UFPE, lançado
em outubro de 2020, tem atuado em três eixos
dentro do hospital-escola: o uso racional e seletivo
de hemocomponentes, a ampliação da captação
de doadores de sangue e o monitoramento
dessas atividades.

Campanha capta 169 doações de sangue

http://www.instagram.com/consaude.hcufpe
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Julho é Verde. E também Amarelo no HC
Campanhas sobre câncer de cabeça e pescoço e sobre 

hepatites virais marcaram o mês

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

   A ação seguirá até o fim de agosto, e a
expectativa é de que 200 pacientes sejam
testados.  Um dos que já foram testados é o
aposentado Maviael França, de 62 anos.
"Todo mundo deveria fazer o teste e se
conscientizar sobre as hepatites virais. Se
você não fizer o teste, quando e como vai
saber que tem a doença? Temos
profissionais de saúde para nos ajudar a
identificar as doenças e os tratamentos. Não
podemos deixar passar essa oportunidade",
comenta.  
  A médica hepatologista Andrea Dória
afirma que a campanha serve como um
alerta às pessoas. “É importante rastrear a
hepatite C na população diabética, visto que
a infecção pelo vírus é cerca de duas a três
vezes mais frequente nela, quando
comparados aos que não são. Isso acontece
porque a infecção pelo vírus da C pode levar
à resistência ao hormônio insulina, elevando
os níveis de glicose no sangue”, explica.

   O sétimo mês do ano foi marcado no
Hospital das Clínicas da UFPE por duas
importantes campanhas de conscientização
e prevenção: o Julho Verde, sobre o câncer
de cabeça e pescoço; e o Amarelo, sobre as
hepatites virais, com diversas ações
realizadas.      
    O Julho Verde teve uma série de palestras
com profissionais do hospital-escola, no
Anfiteatro 1, na manhã do último dia 29,
além de triagem de cerca de 50 pessoas –
cinco delas com lesões suspeitas de câncer
de cabeça e pescoço a serem
diagnosticadas por meio de biópsia.
    O evento foi realizado pela Unidade de
Oncologia e Hematologia com a
participação das cirurgiãs-dentistas Leila
Portela e Caroline Holanda, que atuam
como voluntárias no HC, além de
estudantes de Odontologia da UFPE. 
   Na fase inicial, o câncer de cabeça e
pescoço pode não apresentar sintomas,
mas com a evolução do tumor alguns sinais
podem ser observados, como surgimento
de lesões (feridas), sangramentos, manchas,
demora em cicatrizações, nódulos (caroços)
no pescoço e dores constantes no ouvido,
entre outros.
 Já o Julho Amarelo contou com a parceria
entre os Serviços de Hepatologia e de
Endocrinologia para a testagem rápida das
hepatites B e C nos pacientes diabéticos,
acompanhados pela Endocrinologia do HC.

Estudo do HC é apresentado em
evento mundial sobre Alzheimer

Sétima edição da Siptama é
realizada no HC-UFPE/Ebserh

  O HC-UFPE/Ebserh marcou presença na Conferência
Internacional da Associação de Alzheimer, realizada de
forma híbrida (virtualmente e presencialmente, em
Denver, nos Estados Unidos), na última semana de julho.
Uma análise sobre o perfil de 60 pacientes com algum
grau de demência desenvolvida por profissionais,
residentes e estudantes do Hospital das Clínicas da UFPE
foi apresentada na categoria pôster durante o evento.
Esses pacientes são acompanhados e tratados pelo
Ambulatório de Neurocognição do HC, uma parceria entre
os Serviços de Neurologia e de Psiquiatria.
    O trabalho científico “Toward a Better Characterization of
Dementia in Northeast Brazil – Numbers from a Reference
Center in Recife" (“Rumo a uma melhor caracterização de
Demência no Nordeste do Brasil - Números de um Centro de
Referência no Recife”) avaliou sexo, idade, localidade de
residência, grau de instrução, entre outros dados dos
pacientes. 
    “Temos poucos estudos descritivos sobre a demência
no Brasil e concentrados apenas no Sul e no Sudeste. É
importante colocarmos o Recife, Pernambuco, o HC e a
UFPE neste mapa da ciência mundial. Esse foi um primeiro
passo para que novos estudos sejam realizados”, explica o
neurologista e pesquisador responsável, Breno Barbosa. 
  Além de Breno Barbosa, assinaram o pôster os
pesquisadores colaboradores Rodrigo Silva e Simone
Brandão, além de Andreia Mota, Maria Eduarda Silva
Lima, Julia Ramos, Ana Rita Souza, Bruno Zacarias e Bruno
Ramos.

     A sétima edição da Semana Interna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma) do
HC-UFPE/Ebserh, realizada de 26 a 30 de julho,
conseguiu um alto engajamento dos colaboradores da
instituição que participaram ativamente das dinâmicas
e atividades com o foco na prevenção de acidentes do
trabalho e meio ambiente. A manutenção do equilíbrio
da saúde mental foi um dos pontos abordados ao longo
do evento. A novidade desta sétima edição foi a
realização de sessões de relaxamento autógeno (gerado
pela própria pessoa) guiado para os colaboradores.
Nele, o indivíduo ensina o próprio corpo a responder
aos seus comandos verbais para relaxamento e
controle da respiração, por exemplo. 
  A Sipatma tem como objetivo conscientizar os
trabalhadores sobre a importância da prevenção de
acidentes de trabalho e é organizada pela Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) do HC-
UFPE/Ebserh. O tema deste ano foi “Covid 19: O cuidado
é de cada um. O resultado é para todos!”. Várias
atividades foram desenvolvidas como o acolhimento
dos trabalhadores do HC-UFPE, ações itinerantes,
dinâmicas, gincanas, sorteio de brindes, o tradicional
“Alô, Sipatma!” e a Sipatma Social. 

JULHO AMARELO  Testagem é feita na Endocrinologia


