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Doenças Infecciosas 
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novas instalações
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Telesaúde realiza 
mais de 7 mil 
atendimentos
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Mais de 50 
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Covid-19 são feitas 
no HC
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UFPE  2021-2023 é 
publicado
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HC-UFPE/Ebserh atua no enfrentamento 

da Covid-19, salvando vidas
Roselita Nascimento (foto) foi uma das pacientes internadas que superou a doença
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EDITORIAL

APRENDIZADOS
O ano de 2020 foi desa-

fiador para a espécie hu-
mana. No começo do ano, 
na Ásia, relatos indicavam 
uma nova doença infeccio-
sa contagiosa e letal. Em 
fevereiro, a Covid-19 che-
gava ao Brasil. Em março, 
era declarada pandemia 
pela Organização Mundial 
de Saúde, e Pernambu-
co registrava os primeiros 
casos e mortes. O mundo 
parava. Palavras como lo-
ckdown e distanciamento 
social se popularizavam.  

Em abril, o HC-UFPE/
Ebserh abria oficialmente 
a sua UTI específica para 
tratar os pacientes com 
a Covid-19: o BloCO VIDa, 
fruto de planejamento, 
trabalho e integração de 
toda a nossa comunidade. 
Convocado para o enfren-
tamento da pandemia, o 
HC cumpriu a sua missão 
com técnica, competência 
e humanização na assis-
tência. Tratou centenas de 
pessoas. Segue realizando 
a reabilitação delas no Nú-
cleo Pós-Covid. 

Não descuidou do ensi-
no. Na pesquisa, é campo 
de prática para mais de 
50 estudos sobre a doen-
ça. Não descuidou de seus 
trabalhadores ao criar uma 
Rede de Apoio e Acolhi-
mento em Saúde Mental e 
dar condições de trabalho. 
Não descuidou dos seus 
usuários com ações de 
telessaúde e com a volta 
gradual e cuidadosa aos 
atendimentos presenciais. 

E olhando para o futuro, 
o HC lança as suas dire-
trizes com o Plano Diretor 
Estratégico (2021-23) e dá 
impulso à inovação.

Rede de Apoio e Acolhimento em Saúde Mental 

é criada no HC-UFPE para a comunidade 

O Hospital das Clínicas da UFPE criou, em 
março 2020, uma Rede de Apoio e Aco-

lhimento em Saúde Mental para apoiar a comu-
nidade universitária durante a pandemia da Co-
vid-19. A Rede, que no início era voltada apenas 
aos profissionais e estudantes da unidade hospi-
talar que estavam atuando no enfrentamento do 
novo coronavírus, foi ampliada, no mês seguinte, 
para todos que fazem parte da Universidade Fe-
deral de Pernambuco. A Rede de Acolhimento 
ofereceu atendimentos como reiki, terapia floral, 
biomagnetismo e Laboratório da Felicidade Ge-
nuína. Essas práticas integrativas complementa-
res em saúde foram realizadas a distância e bene-
ficiaram cerca de 2 mil pessoas. 

A Rede de Apoio e Acolhimento também 
contou com a parceria do Serviço de Psicologia 

ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO E PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES FORAM ALGUNS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

CUIDADO

Projeto foi oferecido para toda a comunidade da universidade, disponibilizando atendimento a distância

Aplicada da UFPE, do Serviço de Psicologia do 
NASS/UFPE e da Unidade de Atenção Psicos-
social (UAP) do HC-UFPE, os quais permane-
cem com seus atendimentos ativos até o fecha-
mento deste Relatório de Gestão. A UAP, por 
exemplo, ofereceu atendimento psiquiátrico e 
psicológico presencial e virtual aos profissionais 
da unidade hospitalar. Além disso, em parceria 
com a Unidade de Unidade de Comunicação 
Social e Assessoria de Comunicação da UFPE, a 
equipe de psiquiatras do hospital também produ-
ziu uma série de vídeos sobre “Saúde Mental em 
tempos de Covid-19”, tirando dúvidas de usuá-
rios e dando dicas para melhoria da qualidade de 
vida, divulgados nas redes sociais do HC-UFPE. 
O material ainda está disponível no YouTube e 
Instagram do Hospital das Clínicas.
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HC-UFPE é campo de produção de dezenas 
de pesquisas sobre a Covid-19 em 2020

Cinquenta e cinco pesquisas científicas so-
bre a Covid-19 e os seus mais diversos 

impactos, características, possibilidades de tra-
tamento, testes, entre outras abordagens, foram 
iniciadas no Hospital das Clínicas da UFPE, 
ao longo de 2020. Esse dado se refere aos pro-
jetos protocolados no Núcleo de Apoio à Pes-
quisa (NAP) do HC.

Uma dessas pesquisas é o Estudo Brasileiro 
de Pacientes com Doenças Inflamatórias Crô-
nicas Imunomediadas, que tem o HC como 
coordenador nacional, entre 43 instituições. 
Ela avalia o impacto da Covid-19 nos pacien-
tes de doenças reumáticas. 

Há pesquisas que analisam a possibilidade de 
eficácia de medicamentos, da terapia do plas-

CINQUENTA E CINCO PROJETOS DE PESQUISA FORAM PROTOCOLADOS NO NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA (NAP), NO ANO PASSADO, SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS

CONHECIMENTO

Hospital das Clínicas da UFPE/Ebserh é centro de criação, desenvolvimento e compartilhamento de conhecimento científico na área da saúde

“O volume de 
pesquisas sobre a 
Covid-19 no mun-
do é enorme. Algo 
nunca visto num 

período tão curto, e 
o HC está alinhado 
a esse movimento. 
Há muito interesse 

em produzir co-
nhecimento e res-
postas para uma 
doença tão nova”.

ma de convalescentes (pessoas recuperadas) 
da Covid-19. Também há estudos que corre-
lacionam dados clínicos, imunológicos e gené-
ticos dos pacientes; que analisam os efeitos da 
doença; a relação com a obesidade; o impacto 
na saúde materna e perinatal; a investigação e 
mapeamento imunológico de infectados; os as-
pectos clínicos, nutricionais e sociodemográfi-
cos associados à mortalidade, entre outros.

“O volume de pesquisas sobre a Covid-19 no 
mundo é enorme. Algo nunca visto num pe-
ríodo tão curto, e o HC está alinhado a esse 
movimento. Há muito interesse em produzir 
conhecimento e respostas para uma doença tão 
nova”, explica a gerente de Ensino e Pesquisa 
do HC, Claudia Marques.
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Campanha reúne artistas pernambucanos para 
homenagear profissionais do HC-UFPE

RECONHECIMENTO

Cantor Lenine participou da campanha JuntoscomoHCUFPE

Clarice Falcão enviou mensagem de apoio aos profissionais

A o longo de 2020, uma série de campa-
nhas foram realizadas na instituição, a 

fim de valorizar e reconhecer o trabalho dos 
cerca de 3 mil profissionais do hospital univer-
sitário que atuaram direta ou indiretamente no 
enfrentamento do novo coronavírus. 

PROJETO, CHAMADO JUNTOSCOMHCUFPE, FOI DIVULGADO NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO

OUTRAS  CAMPANHAS

Em nosso perfil do Instagram (@hcu.fpe) e ca-

nal no YouTube (www.youtube.com/hcufpe), você 

pode conferir todas as campanhas promovidas 

pela instituição em 2020. Confira alguns desta-

ques:

Homenagem BloCOVIDa – Vídeo em homena-

gem aos profissionais que estavam atuando na 

linha de frente contra a Covid-19.  No vídeo, há 

depoimentos dos colaboradores da instituição 

e uma mensagem de agradecimento por todo o 

trabalho que foi prestado. 

Prevenção Covid-19 – Dezenas de materiais 

com dicas para prevenir a Covid-19, reforçando 

as medidas de biossegurança, foram divulga-

das nos canais de comunicação da instituição 

– incluindo textos, vídeos, entrevistas, infográfico, 

entre outros. 

Momento Saúde -  Drops semanal com conte-

údo sobre saúde e bem-estar, fornecido pelos 

profissionais da instituição. O que fazer se tenho 

alergia ao álcool gel; como se prevenir de um 

AVC; campanha Novembro Azul, entre outras te-

máticas já foram abordadas. O Momento Saúde 

continua no ar em 2021. É uma parceria da Uni-

dade de Comunicação Social do HC com a As-

sessoria de Comunicação da UFPE. 

“Sou residente HC-UFPE” – Em novembro, foi 

realizada a campanha “Sou residente HC-UFPE” 

em que residentes dos programas de Residência 

Médica, Enfermagem, Multiprofissional e da Nu-

trição disseram o porquê de terem escolhido o 

Hospital das Clínicas para continuar sua forma-

ção. 

Consciência Negra – Dentro da Semana da 

Consciência Negra da UFPE, o HC participou com 

a produção de reportagens relacionadas à saú-

de e à população negra, e também publicou em 

seus canais de comunicação depoimentos de 

colaboradores sobre como diminuir o precon-

ceito racial nas instituições de saúde.

Uma das campanhas 
de destaque foi a 
“JuntoscomHCUFPE”  - 
uma iniciativa, promovida 
pela Unidade de 
Comunicação Social da 
instituição, que reuniu 
artistas pernambucanos 
que, gentilmente, gravaram 
vídeos e com mensagens de 
apoio e reconhecimento ao 
trabalho dos profissionais 
da instituição. Os vídeos 
foram publicanos no 
perfil oficial do HC no 
Instagram (@hc.ufpe) e 
canal do YouTube (www.
youtube.com/hcufpe).

Quem abriu a campa-
nha, em maio, foi o cantor 
e compositor Lenine. No 
vídeo, ele afirma “tô aqui 
para agradecer, incentivar 
e solidarizar. E dizer: que 
maravilha o trabalho de 
vocês. Parabéns!”, disse, 
aplaudindo.  Vinte e dois 
nomes participaram da 
iniciativa, entre eles, a can-
tora e atriz Clarice Falcão, 
as atrizes Fabiana Karla 
e Virginia Cavendish, o 
maestro Spok, o cantores 
e compositores Petrúcio 
Amorim e Silveiro Pessoa. 
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O Núcleo de Telessaúde (Nutes) da Universidade Federal de 
Pernambuco, unidade de e-saúde do Hospital das Clíni-

cas da UFPE, iniciou a realização de teleatendimentos através 
da sua Central de Telemonitoramento Clínico (CTC), reforçan-
do a assistência à saúde na pandemia causada pela Covid-19. De 
março a dezembro de 2020, foram feitos 7.046 teleatendimentos 
e 1.254 telediagnósticos (resultados de exames).

Ainda de acordo com a CTC, das teleconsultas por vídeo, 
2.282 foram associadas a síndromes gripais/Covid-19 e 1.205 
em especialidades como Psicologia, Psiquiatria, Endocrinologia, 
dentre outras. Das teleorientações por chat, foram registradas 

Nutes realiza atendimentos a distância, 
reforçando a assistência ao paciente
NÚCLEO ATUOU REALIZANDO TELEATENDIMENTO E TELEDIAGNÓSTICOS. MAIS DE 7 MIL PESSOAS FORAM BENEFICIADAS, ENTRE MARÇO E DEZEMBRO DE 2020

CTC contou com uma equipe de atendimento multiprofissional, formada por enfermeiros, médicos, psicólogos, entre outras especialidades da saúde

3559 e todas foram sobre síndromes gripais/Covid-19. Já nos 
telediagnósticos, 225 foram em Oftalmologia, 344 em Derma-
tologia, 383 em Radiologia, além de 302 eletrocardiogramas.

A coordenadora do Nutes da UFPE, Magdala Novaes, acres-
centa que o Nutes foi criado com o propósito de transformar 
a saúde por meio das melhores práticas digitais. “Trabalhamos 
com pesquisa e desenvolvimento, sempre buscando soluções 
inovadores para a saúde, e aproximar cada vez mais a Univer-
sidade das demandas da sociedade. Estamos contribuindo para 
ampliar o acesso da população a consultas médicas no SUS neste 
momento de crise e isolamento social”. 
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Trinômio ensino-pesquisa-assistência é 
uma das marcas do HC-UFPE/Ebserh

RESIDÊNCIAS

Um hospital universitário não poderia ser chamado dessa forma, caso não fosse um centro 
de formação de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde e 

assistência à população.  O Hospital das Clínicas da UFPE tem cumprido com a sua função so-
cial e, nesse contexto, a atuação dos residentes, preceptores, professores e alunos do Hospital das 
Clínicas da UFPE une os três campos: ensino, pesquisa e assistência ao usuário, contribuindo 
assim para a formação de profissionais, atualização técnica, elaboração de protocolos e cuidado 
ao paciente. 

No Hospital das Clínicas da UFPE, são 330 residentes, distribuídos nos Programas de Resi-
dência Médica, Enfermagem, Nutrição e Multiprofissional Integrada em Saúde que têm atuado 

RESIDENTES DE DIVERSOS PROGRAMAS DA INSTITUIÇÃO PARTICIPARAM DE MANEIRA ATIVA DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NO HOSPITAL

com seus preceptores em diver-
sas frentes neste período de pan-
demia de Covid-19.  A residente 
do Programa de Residência em 
Nutrição Clínica, Aline Duarte, 
foi uma delas. A nutricionista 
fez o rodízio, de março a junho 
de 2020, na enfermaria de Do-
enças Infecciosas e Parasitárias. 
“Foi bem intenso, tendo que li-
dar com uma situação bem inco-
mum para todos nós. A cada dia, 
novas publicações saiam e isso 
me inspirava a estar estudando 
cada vez mais para dar a melhor 
terapia para os meus pacientes.  
Acredito que a experiência que 
tive me ajudou a encarar a situ-
ação e ir em frente num momen-
to que muitos tinham receio do 
desconhecido”, comentou.

A gerente de Ensino e Pes-
quisa do HC-UFPE/Ebserh, 
Claudia Marques, afirma que 
a atuação dos residentes, nes-
te período, contribui sobrema-
neira na formação deles. “Mais 
uma vez, o HC cum-
pre o seu papel de 
aliar as atividades de ensino e 
pesquisa à assistência, tornan-
do o hospital um importante 
campo de prática e produção de 
conhecimento”.
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Aniversário do HC é comemorado de forma 
on-line pela primeira vez em 41 anos

Os cuidados na pandemia de Covid-19 
criaram uma série de mudanças nos 

hábitos das pessoas e instituições. Uma 
delas foi a necessidade de realizar eventos 
de forma on-line em vez dos presenciais. 
Foi assim que a comemoração dos 41 anos 
do HC-UFPE ganhou a rede mundial de 
computadores. 

O evento foi transmitido ao vivo no ca-

ADAPTADA ÀS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA, A CELEBRAÇÃO FOI REMOTA E CONTOU COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONVIDADOS E VÍDEOS COMEMORATIVOS

COMEMORAÇÃO

 “O HC formou di-
versos profissionais 
das mais diversas 
áreas do conhe-
cimento que hoje 
estão em posição 

de destaque” 

nal oficial da UFPE no YouTu-
be e pode ser visto a qualquer 
momento. Contou com depoi-
mentos de ex-reitores, ex-su-
perintendentes, profissionais e 
pacientes, além de apresentações 
musicais, exibição de vídeo co-
memorativo e a aula “O SUS, o 
HC e a formação em saúde: o 
que comemorar?”.

O reitor da UFPE, Alfredo 
Gomes, salientou a importân-
cia do hospital-escola e da uni-
versidade pública. “O HC vem 
prestando um serviço de grande 
relevância para a sociedade nos 
âmbitos do ensino, pesquisa, 
extensão e assistência. Estamos 
trabalhando juntos para legar às 
futuras gerações uma unidade 
cada vez mais forte e comprome-
tida”, afirmou. “O HC formou 
diversos profissionais das mais 

diversas áreas do conhecimento que hoje 
estão em posição de destaque”, destacou o 
superintendente Luiz Alberto Mattos. 

A secretária estadual executiva de aten-
ção à saúde, Cristina Mota, representou 
o secretário André Longo e ressaltou a 
importância do hospital-escola. “O HC 
tem uma contribuição notória à socieda-
de, com seus professores e profissionais de 
destaque.” 
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HC cria área, exclusivamente, para 
tratamento de pacientes Covid-19

Um desafi o enorme que saiu 
do papel para cumprir sua 

missão de salvar vidas. Assim 
pode ser defi nido o BloCO 
VIDa, a UTI que o HC-UFPE 
montou em menos de dois me-
ses para tratar os pacientes em 
estado grave de Covid-19. 

A estrutura com 22 leitos da 
UTI começou a receber pa-
cientes no dia 18 de abril. Mas 
o trabalho e planejamento são 
bem anteriores e marcados pela 
mobilização de profi ssionais 
qualifi cados, remanejamento de 
pessoas e de setores, treinamen-
tos, modifi cação de fl uxos, ações 
de logística e outras adaptações. 

Uma das primeiras interna-
das foi a agente de saúde Ro-
selita Nascimento, de 53 anos, 
moradora de Camaragibe, na 
Região Metropolitana do Reci-
fe. Ela passou 81 dias internada 
(52 dias na UTI, 23 deles in-
tubada). “Só tenho a agradecer 
a Deus  e aos profi ssionais do 

HC por terem me curado”, afi r-
ma Roselita. 

No internamento, a família 
de Roselita se comunicava com 
ela e com a equipe de assistên-
cia de forma remota por meio 
do Kit Móvel de Telessaúde do 
Nutes. A comunicação também 
acontecia por tablets e celulares, 
medidas de segurança para evi-
tar a transmissão do vírus. Essas 
e outras ações de humanização 
foram muito importantes.

A equipe do HC foi reforçada 
com 154 profi ssionais tempo-
rários contratados via Processo 
Seletivo, entre médicos,  enfer-
meiros,  fi sioterapeutas, biomé-
dicos, farmacêuticos e técnicos 
de enfermagem, em laboratório, 
em farmácia e em radiologia. “A 
equipe multidisciplinar é muito 
boa, competente e humana. To-
dos formam um time que tem 
o mesmo objetivo: salvar vidas”, 
relata a enfermeira Suzana Mar-
ques. 

Parte da equipe que atuou no BloCO Vida

Estrutura foi preparada no térreo do hospital universitário para instalação das UTIs de Covid-19

46 leitos (22 de UTI e 24 
de Enfermaria)

413 pacientes 
tratados

4.127 vagas preenchi-
das de treinamentos

Enfrentamento da Covid-19 no HC

VINTE E DOIS LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA FORAM MONTADOS PARA ATENDIMENTO

Paciente Roselita venceu a doença

BloCO VIDa
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Farmácia-Satélite foi montada integrada 
ao BloCO VIDa

O BloCO VIDa contou com uma farmácia-
-satélite integrada para a dispensação se-
gura de medicamentos disponíveis para a 
assistência rápida aos pacientes, medida 
importante tanto do ponto de vista da logís-
tica quanto da biossegurança. “A farmácia 
setorizada funcionava 24 horas garantindo a 
assistência farmacêutica aos pacientes in-
ternados no Bloco Vida. Além de melhorar a 
logística ao facilitar o controle de estoque e 
agilizar a administração de medicamentos 
de emergência, reduziu a circulação de ma-
teriais contaminados pelo hospital possibili-
tando o acompanhamento farmacoterapêu-
tico”, explica a farmacêutica clínica da UTI 
Geral, Erika Barbosa.

Doações foram importantes para não faltar 
insumos no HC

Unidades de saúde e governos do mundo 
inteiro em busca de insumos, como Equi-
pamentos de Proteção Individual (máscaras, 
capotes, protetores faciais, etc) e álcool 70%, 
entre outros, provocaram a redução e até a 
falta deles no mercado, gerando também o 
aumento de preço. Para ampliar seus esto-
ques, o HC recorreu a exitosas campanhas de 
doação que permitiram ao hospital não ficar 
desabastecido. Foram milhares de unidades 
de EPIs recebidos, bem como centenas de 
litros de álcool 70% (líquido e em gel), entre 
outros insumos. “As doações foram funda-
mentais para manter a assistência aos pa-
cientes e garantir as medidas de segurança”, 
afirma o superintendente do HC, Luiz Alberto 
Mattos.   

Estrutura foi preparada no térreo do hospital universitário para instalação das UTIs de Covid-19

R$ 171.940,19 foi o custo 
do BloCO VIDa
     
R$ 469.236,11. foi o 
custo da modernização 
da Enfermaria DIP

4.377 testes realizados 
em profissionais $
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Núcleo de Assistência Multidisciplinar para 
Pacientes Pós-UTI Covid é criado no HC

“O Hospital das Clínicas tem 
me ajudado muito na recupera-

ção da Covid-19. Voltei a ter força 
para fazer as coisas de casa”, relata 
a aposentada Maria Luiza de Sou-
za, de 65 anos, que ficou 17 dias na 
UTI e uma semana na Enfermaria 
do HC-UFPE/Ebserh. Ela é uma 
das 35 pessoas assistidas pelo Nú-
cleo de Assistência Multidisciplinar 
para Pacientes Pós-UTI Covid, em 
operação desde agosto passado.

Multiprofissional, o Núcleo é 
composto por médicos (intensivis-
tas, pneumologistas, nefrologistas 
e infectologistas), enfermeiros, as-
sistentes sociais, terapeutas ocupa-
cionais, fisioterapeutas, fonoaudi-
ólogos, nutricionistas e psicólogos 
para promover a reabilitação das 
pessoas que receberam alta da UTI 
Covid-19 e ainda apresentam as se-
quelas. 

“Os pacientes são acolhidos pela 
enfermagem, realizam exames laboratoriais e 
são avaliados em sequência pelos demais mem-
bros da equipe multidisciplinar. A partir daí, 
já com os resultados dos exames, discutimos o 
caso e montamos um plano terapêutico, além 
do cronograma de retornos ao hospital para 
as etapas da reabilitação. Tudo isso num único 
dia”, explica a médica intensivista do HC, Re-
nata Beltrão, que coordena o Núcleo. 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESTÁ MOBILIZADA PARA AJUDAR NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES QUE FICARAM INTERNADOS NA UNIDADE DEVIDO À COVID-19

REABILITAÇÃO

Serviço conta com fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, médicos, entre outras especialidades

“Estou total-
mente recupe-

rado e bem para 
seguir tocando a 
vida”, afirmou o 

aposentado José 
Xavier”

O chefe da Unidade de Reabilitação, Cláu-
dio Albuquerque, destaca a importância da rea-
bilitação rápida desses pacientes. “Notamos um 
déficit de força muscular que dificulta a reali-
zação de tarefas simples. Quanto mais rápido 
reabilitar, melhor”, relata. “Estou totalmente 
recuperado e bem para seguir tocando a vida”, 
disse o aposentado José Xavier, de 63 anos, o 
primeiro a receber alta do Núcleo.
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PLANO DE RETOMADA CONTOU COM MEDIDAS DISCUTIDAS E CONSTRUÍDAS ENTRE A GESTÃO E OS TRABALHADORES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO    

Diálogo permite a retomada gradual e 
segura das atividades no hospital 

BIOSSEGURANÇA

Diversas reuniões entre a 
gestão do HC-UFPE/

Ebserh e representantes dos 
trabalhadores e do sindicato 
ajudaram a construir o Pla-
no de Retomada Gradual das 
atividades no hospital-escola, 
a partir de julho, momento 
em que os números da pan-
demia começaram a cair em 
Pernambuco. As atividades 
haviam fi cado restritas entre 
março e junho, no momento 
de alta dos casos e mortes.  

Esse retorno de trabalha-
dores e de usuários foi reali-
zado em fases e com adoção 
de medidas de biosseguranças 
presentes em protocolos ado-
tados em todo o mundo. Na 
volta dos usuários, o Núcleo 
de Humanização distribuiu 
um informativo, máscaras 

Mais de 4 mil testes para detectar a Covid-19 foram 

realizados em colaboradores do HC

Ao longo de 2020, o primeiro ano da pandemia de 

Covid-19, os profissionais do Hospital das Clínicas da 

UFPE realizaram 4.377 testes para detectar a doença. 

Os testes são fundamentais para, ao diagnosticar a 

Covid-19, acompanhar, tratar e isolar a pessoa infecta-

da para impedir a transmissão do vírus .

Como importante medida do Plano de Retomada, os 

testes foram aplicados para determinar a volta segura 

dos colaboradores vulneráveis que tivessem a com-

provação de soroconversão ou diagnóstico de Covid-19 

há mais de 20 dias. Os colaboradores ocupantes de 

cargo assisten-

cial considera-

dos vulneráveis 

foram realoca-

dos para outras 

atividades não 

r e l a c i o n a d a s 

à triagem e ao 

tratamento di-

reto de pacien-

tes suspeitos 

ou confirmados 

com Covid-19.

Os gestores tiveram a missão de organizar as escalas 

de trabalho, sem resultar em prejuízo aos serviços e 

quando possível, em horários alternados de maneira a 

evitar aglomeração.

e álcool em gel. Nesse pri-
meiro momento, as pessoas 
eram chamadas por telefone 
a comparecerem com horário 
marcado no local de atendi-
mento, como medida para 
reduzir o tempo de estada no 
HC e evitar aglomerações.  

O hospital adotou medidas, 
como sinalizações para indi-
car o distanciamento físico, 
obrigatoriedade de uso de 
máscara, triagem das pessoas 
e dispensers de álcool em gel 
para higienização das mãos, 
entre outras. Também limitou 
a presença de acompanhan-
tes aos casos previstos em lei: 
menores de 18 anos, idosos, 
imunossuprimidos, pessoas 
com defi ciência e/ou neces-
sidades especiais e gestantes/
puérperas.  

Várias ações foram realizadas, entre elas, ampliação de dispensadores 
de álcool gel distribuídos nas dependências do Hospital das Clínicas

Testagem dos profissionais para detecção da 
Covid-19 foi uma das medidas promovidas 
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HC tem novo portal integrado ao gov.br
INFORMAÇÃO

Internauta pode acessar o novo portal, através do www.hc-ufpe.ebserh.gov.br. Navegação é intuitiva, e as páginas possuem leiaute moderno

O Hospital das Clínicas da UFPE lançou, em 3 de 
dezembro, um novo portal de conteúdo, vincula-

do à Rede Ebserh e à plataforma gov.br. O endereço é 
o www.hc-ufpe.ebserh.gov.br. O lançamento faz parte 
do projeto de unificação de serviços digitais e canais do 
Governo Federal. 

A mudança busca facilitar a experiência do usuário 
na busca por informações institucionais. Uma das no-
vidades é centralização de serviços do Governo Federal 
que, no caso da Rede Ebserh, disponibiliza páginas para 
essas atividades on-line no gov.br. Os hospitais podem 

LANÇAMENTO OCORREU EM DEZEMBRO DE 2020 E FAZ PARTE DO PROJETO DE UNIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS E DOS CANAIS DO GOVERNO FEDERAL

ainda contar com uma ferramenta mais intuitiva para o 
internauta, leve, com leiaute moderno e padronizado, o 
que facilita a navegação pelo usuário em qualquer site 
em que ele estiver.

Funcionalidades – Entre as vantagens do novo portal, 
estão a economia em infraestrutura, concentração de 
serviços e informações num único local, e maior visibi-
lidade e audiência para os portais integrados. O objetivo 
é oferecer acesso fácil para população e empresas, que 
poderão interagir durante as etapas dos serviços solici-
tados, reduzindo tempo e custos desnecessários.
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Leitos estão localizados no oitavo andar, ala sul, do Hospital das Clínicas da UFPE/Ebserh

Imagem de um dos leitos durante a inauguração do ambiente

A Enfermaria do Ser-
viço de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias 
(DIP) passou por obras de 
melhorias que a deixaram 
mais confortável, funcio-
nal e modernizada. O local, 
que possui 20 leitos, já re-
cebeu pacientes com a Co-
vid-19, e agora é local de 
tratamento de outros pa-
cientes do Serviço, que ne-
cessitam de internamento. 

A Enfermaria passou por 
serviços de requalificação e melhorias da estrutura que repre-
sentaram ganhos para a assistência aos pacientes, além de um 
aperfeiçoamento do ambiente de trabalho hospitalar, com a 
eliminação e a redução da exposição dos profissionais de saú-
de a agentes insalubres. 

“Promovemos, com o apoio da UFPE e da Ebserh, a re-
forma da infraestrutura física, com todas as adequações ne-
cessárias e seguindo as regras de biossegurança”, explica o 
superintendente do HC, Luiz Alberto Mattos.

Houve instalação de aparelhos de ar-condicionado e exaus-
tores com filtro Hepa; substituição de todas as torneiras por 
modelos com alavanca para acionamento sem o uso das mãos; 
substituição de todas as portas e maçanetas e instalação de 
molas para evitar o contato das mãos; ampliação do número 
de lavatórios; ampliação do número de pontos de oxigênio e 
ar comprimido; pintura com tinta epóxi para limpeza e de-
sinfecção das superfícies, entre outros. 

A reforma custou R$ 469.236,11. O projeto foi elaborado 
pelo Setor de Infraestrutura Física do HC e pensado em con-
junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) e as chefias médica e de enfermagem da DIP.

AMBIENTE POSSUI 20 LEITOS. ESPAÇO FICOU MAIS CONFORTÁVEL, FUNCIONAL E MODERNO TANTO PARA PACIENTES QUANTO PARA PROFISSIONAIS 

Enfermaria de DIP moderniza instalações
MELHORIAS
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HC firma parceria para 
desenvolvimento de projetos de 
Inovação e Saúde 

Hospital recebe Troféu 
Iniciativa de Valor 

Webinars

OBJETIVO É CRIAR SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS QUE IMPACTAM A SOCIEDADE 

PREMIAÇÃO

Parte da gestão do Hospital das Clínicas/Ebserh se reúne com membros da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação para colaboração (Crédito da foto: Ailton Pedroza/Secti)

O Hospital das Clínicas da UFPE 
firmou parceria com a Rede de 

Ecossistemas de Pernambuco (Repe), 
um ambiente de integração, de coope-
ração sistêmica, intersetorial e inter-
disciplinar de Pernambuco no campo 
da pesquisa, desenvolvimento, inova-
ção e empreendedorismo. 

“Estamos alinhando parcerias para 
desenvolver projetos ligados à inova-
ção e saúde e gerar uma colaboração 
que tenha como principal objetivo as 
soluções dos problemas que afetam a 
sociedade”, disse o superintendente 
Luiz Alberto Mattos.

Para o secretário estadual de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Lucas Ra-

mos, ressaltou a importância da par-
ceria. “A ideia é que essa grande sala 
de aula, que é o hospital, permita a 
consulta em dados abertos e produção 
científica”, disse Ramos.

A partir de dezembro, o HC abre 
uma série de seminários virtuais (we-
binars) mensais para discutir temáti-
cas ligadas à saúde e à inovação. Na 
primeira edição, o tema foi “Inova-
ção e o Futuro da Saúde”, abordado 
pelo médico, professor e podcaster do 
Saúde Digital Ecossistema, Lorenzo 
Tomé, aberto ao público.

Troféu Ebserh foi entregue em 18 de dezembro

Hospital foi premiado na categoria 
Sustentabilidade em evento virtual de 
aniversário da Ebserh

O Hospital das Clínicas da UFPE foi 
o vencedor, na categoria Sustenta-
bilidade, do Troféu Iniciativa de Valor 
Rede Ebserh, entregue em 18 de 
dezembro, em cerimônia realizada 
durante a webconferência Ebserh Co-
necta, evento on-line de celebração 
dos nove anos da estatal vinculada 
ao Ministério da Educação. 

O HC foi premiado pelo conjunto de 
ações que reduziu 55% ds despesas 
por paciente-dia nos serviços de hi-
gienização, processamento de roupas 
e resíduos, baseado em mudanças 
de metodologia que melhoraram 
esses processos com maior controle 
e monitoramento, além de educação 
continuada dos colaboradores nes-
ses quesitos. 

Outros cinco hospitais também 
foram premiados nas seguintes: Ino-
vação; Transparência; Humanização; 
Valorização das Pessoas e Trabalho 
em Rede. 



ABRIL | 2021RELATÓRIO DE GESTÃO PÁG 15

Arquivo está disponível para ser baixado no site da instituição, através do www.hc-ufpe.ebserh.gov.br

O Plano Diretor Estratégico do Hospital 
das Clínicas da UFPE foi publicado, 

em 18 de dezembro de 2020, e pode ser aces-
sado no site da instituição (www.hc-ufpe.eb-
serh.gov.br , clicando no item Governança, 
localizado na capa do site.

O PDE do HC-UFPE 2021-2023 con-
tém as ações que serão priorizadas e desen-
volvidas no hospital ao longo dos próximos 
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Plano Diretor Estratégico do HC-UFPE é publicado
DOCUMENTO TRAZ AS AÇÕES QUE SERÃO PRIORIZADAS NOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS E FOI PRODUZIDO SEGUINDO OS OBJETIVOS DO MAPA ESTRATÉGICO DA EBSERH 

PLANEJAMENTO

três anos e foi construído, de maneira parti-
cipativa, seguindo os objetivos definidos no 
Mapa Estratégico da Ebserh que tem como 
pilares: Sociedade, Sustentabilidade, Proces-
sos e Tecnologia, Governança e Pessoas. 

“Houve a integração da governança do 
hospital, participando ativamente na cons-
trução do PDE (2021-2023), e há uma pers-
pectiva promissora para os próximos anos”, 

comentou o chefe da Uni-
dade de Planejamento do 
HC-UFPE, Anderson Oli-
veira. 

As atividades que serão 
desenvolvidas terão como 
foco estes cinco objetivos 
estratégicos: melhorar o 
ensino, pesquisa, extensão 
e a assistência por meio da 
excelência do campo de 
prática e gestão hospitalar 
eficiente; empregar os re-
cursos de maneira eficiente, 
visando à perenidade e ao 
equilíbrio da Rede; otimi-
zar a operação por meio da 
simplificação e digitaliza-
ção de processos, inovação e 
disseminação das melhores 
práticas; valorizar, capacitar 
e reter os talentos;  e gerir 
com competência, agilidade 
e transparência, garantindo 
continuidade das atividades 
na Rede. 
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2018  
R$  3.782.195,50

2019 
R$  2.627.477,75

2020 
R$ 2.850.246,84

INVESTIMENTO 
EM NOVOS

EQUIPAMENTOS
2018 2019 2020

RESULTADO DAS LICITAÇÕES

Quantidade
192

Valor Estimado
R$ 168.777.341,86

  Valor Homologado
R$ 108.957.754,84

Economia 
R$ 59.819.587,02 

(35,44%)

Quantidade
131

Valor Estimado 
R$ 108.512.830,27  

Valor Homologado
R$ 84.960.312,90

Economia 
R$ 23.552.517,37 

(21,70%)

Quantidade
145

Valor Estimado 
R$ 143.426637,34

Valor Homologado
R$ 111.752.659,01

Economia 
R$ 31.673.978,33 

(22,08%)

2020

2018

2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ 48.872.394,56

SUS/FNS

R$ 47.821.800,08

R$ 51.083.490,67

R$ 9.365.841,01

Rehuf-MS/FNS

R$ 12.740.052,09

R$ 15.285.705,59

R$ 13.562.416,70 

Rehuf- Ebserh

R$ 7.824.682,36

R$ 12.649.393,92

R$ 93.384.116,46*

 Total executado

R$ 68.386.534,53

R$ 79.018.590,18

2019 2020

276620

ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO

2019 2020

1313

BOLSISTAS REMUNERADOS

2019 2020

1911093

ESTUDANTES E ATIVIDADE PRÁTICA E VISITA TÉCNICA

Medicina

Medicina

Número de programas

Residentes

Enfermagem

Enfermagem

Nutrição 
Clínica

Nutrição 
Clínica

Multiprofissional

Multiprofissional

45

240

5

22

1

20

2

40

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE

2020

15

2019

9

AÇÕES DE 
EXTENSÃO

*Teleorientação 
por chat, 

teleconconsulta, 
telediagnóstico, 

televisita, 
teleconsultoria 
e consulta de 
enfermagem 

(campo) 

* O valor total de 2020 engloba outras fontes de receitas inexistentes nos anos anteriores, como:  Covid-19 FNS/MS (R$ 2.606.792,40); Covid-19 Ebserh (R$ 7.757.997,04) e Ebserh  (R$ 11.119.352,77).

2020

8.802

2019

6.562

AÇÕES DE 
TELESSAÚDE*

GAS 2019 2020

Total de Procedimentos*   886.243 516.467

Internações 13.283 9.584

Cirurgias 16.945 10.085

Consultas 215.214 124.925

Exames laboratoriais 477.384 307.118

Exames por imagem 51.310 (USG: 17.797) 22.825 (8.589)

Tomografias 7.026 2.683

Anatomias patológicas 11.385 6.129

Indicadores Meta 2018 2019 2020

Tempo médio de 
permanência (em dias)

sem
 meta

6,07 7,61 6,96

Taxa de ocupação 
hospitalar        

90% 79,6% 79,5% 83,66%

Tempo médio de 
permanência clínica cirúrgica

5,2 5,75 6,16 9,24

Tempo médio de 
permanência clínica médica

4,8 13,27 11,72 16,15

INDICADORES DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

HC EM NÚMEROS


