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APRESENTAÇÃO 

 
 A Carta de Serviços ao Cidadão é um documento cujo objetivo é informar o 

cidadão dos serviços prestados pelo Hospital Universitário Professor Alberto Antunes 

(HUPAA-UFAL), das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos 

e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

 A sua elaboração é baseada no Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009, o qual 

determina que “os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços  

diretamente ao cidadão deverão elaborar e divulgar Carta de Serviços ao Cidadão, no  

âmbito de sua esfera de competência”  (Art.11º). 

 O HUPAA-UFAL fica localizado à Av. Lourival Melo Mota, SN, Cidade Universitária, 

CEP: 57072-900, Maceió – AL. Telefone para contato: (82) 3202-3800. 

 

METODOLOGIA 

 Para elaboração desta Carta de Serviços, foram realizadas entrevistas nos 

diversos setores e unidades de atendimento ao público, onde os colaboradores 

apresentaram os serviços, horários e requisitos para atendimento. 

 Após coleta desses dados, o documento prévio foi submetido para revisão nas 

instâncias superiores do Hospital, incluindo a Ouvidoria, onde cada grande área indicou 

responsáveis para revisar, validar e homologar o conteúdo final, que foi aprovado pelo 

Colegiado Executivo, formado pelo Superintendente, Gerente de Atenção à Saúde, 

Gerente de Ensino e Pesquisa e Gerente Administrativo.  
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES 

 

 O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA), filial da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), é um órgão de apoio acadêmico da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e desenvolve ações abrangendo as áreas de 

ensino, pesquisa, assistência e extensão. Por ser um hospital-escola, tem como atividade 

primordial a formação e capacitação de recursos humanos aliada a uma assistência 

integral em saúde, fatores que vem contribuindo para o fortalecimento do Sistema Único 

de Saúde (SUS) no Estado de Alagoas. 

 
 

MISSÃO E VISÃO 

 

Missão 

 Proporcionar formação profissional prática, produzir conhecimento e prestar 

assistência em saúde à comunidade com ênfase em excelência, humanização e 

compromisso social. 

 

Visão 2017 

 Ser referência regional em formação prática profissional, em assistência de média 

e alta complexidade e na produção de conhecimento. 
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PÚBLICO-ALVO 

 

 Esta carta se destina ao seguinte público: 

 

 Pacientes em atendimento/consultados no Hospital que são aqueles que já se 

consultaram pelo menos uma vez dentro das dependências do HUPAA-UFAL. 

Estes pacientes recebem o cartão de identificação do hospital com número do 

prontuário para utilizar os serviços ofertados pelo HUPAA-UFAL; 

 

 Pacientes externos que são aqueles que chegam ao HUPAA-UFAL com guia de 

encaminhamento médico de outros Centros/Postos de Saúde para realização de 

exames no hospital; 

 

 Usuários SUS que agendam consulta ou exame para fora das dependências do 

HUPAA-UFAL via sistema de regulação; 

 

 Comunidade Acadêmicacom atividades no HUPAA-UFAL: docentes, discentes e 

pesquisadores; 

 

 Profissionaisque atuam no HUPAA-UFAL; 

 

 Cidadãos em geral. 
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ONDE BUSCAR INFORMAÇÕES 

 

 

Ouvidoria 

 

 

Contatos 

 Endereço: Av. Lourival Melo Mota, s/n – Cidade Universitária - CEP 57.072-900 - 

Maceió/AL 

 Telefone: (82) 3202-3877 

 E-mail: ouvidoria.hupaa@ebserh.gov.br 

 

 

Canais de manifestação 

 Atendimento presencial; 

 Urnas da Ouvidoria; 

 Email/Telefone. 

 

 

Horário de Atendimento 

 Das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira 

 

Ouvidor 

 Dr. Gonçalo Tavares Dórea. 

 

 

Site Institucional 

 http://hupaa.ebserh.gov.br 

  

http://www.ebserh.gov.br/web/hupaa-ufal
http://www.ebserh.gov.br/web/hupaa-ufal
http://www.ebserh.gov.br/web/hupaa-ufal
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SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 

 

 Contratualizados 

 100% SUS 

 

 Tipos de Assistência 

 Ambulatorial, Hospitalar e Serviços de Apoio ao Diagnóstico. 
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SISTEMA DE REGULAÇÃO 

 

 Para realização das rotinas de trabalho inerentes à regulação do acesso aos 

serviços de saúde, o Ministério da Saúde e o Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) disponibilizaram o Sistema de Regulação Nacional – SISREG. 

 O sistema foi criado para gerenciamento de todo o processo regulatório desde a 

rede básica à internação hospitalar, visando ahumanização dos serviços, maior controle 

de fluxo e otimização na utilização dos recursos. Este é o sistema em uso pelo município 

de Maceió. 

 O Órgão responsável pela regulação em Maceió é o Complexo Regulador de 

Maceió (CORA). 

 

SERVIÇOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) – 
MACEIÓ 

 

 A listagem das unidades e os procedimentos oferecidos no município de Maceió 

(Rede Municipal de Saúde), acessíveis via sistema de regulação (SISREG), pode ser 

obtida pelo site da prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do endereço 

da internet abaixo: 

 Serviços, Unidades e Procedimentos, http://www.maceio.al.gov.br/sms/unidades-e-

procedimentos/ 

 Dentro dessa listagem, constam os serviços de todas as unidades que fazem parte 

da Rede Municipal de Saúde de Maceió, acessíveis via sistema de regulação (SISREG), 

inclusive os serviços regulados executados nas dependências do HUPAA-UFAL. 
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SERVIÇOS, UNIDADES E PROCEDIMENTOS – SITE PREFEITURA, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES 

 

 Para ser atendido no HUPAA-UFAL, o paciente deve procurar a Unidade de Saúde 

mais próxima de sua residência, e após consulta com o médico, se for 

encaminhado para os serviços do HUPAA-UFAL, então deverá fazer a marcação 

na própria Unidade de Saúde. Esta marcação ocorrerá através do sistema de 

regulação, exceto nos casos em que o procedimento não estiver regulado e 

forprestado nas dependências do HUPAA-UFAL, conforme explicação logo abaixo. 

 A marcação das consultas/exames que são prestados pelo HUPAA-UFAL e que 

ainda não estão conveniados na Rede Municipal (regulados) deverá ocorrer nas 

dependências do HUPAA-UFAL. Nestes casos, a marcação ocorrerá sem cadastro 

pelo sistema de regulação. 

 Quando se tratar de retorno, o agendamento deve obedecer o prazo de até 60 dias 

após a realização da consulta. 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL 

 

Para fazer uso dos serviços assistenciais, o paciente deve sempre trazer: 

 

 Carteira de Identidade ou Registro de Nascimento; 

 CPF; 

 Cartão SUS; 

 Comprovante de Residência. 

 

 

Obs.: Para os casos de marcação feita pelo cônjuge, deverá ser apresentada a Certidão 

de Casamento. 
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AMBULATÓRIO 

 

 

 Quem pode ser atendido no Ambulatório? 

 Usuários SUS, encaminhados via sistema de regulação. 
 

 

 O que precisa para ser atendido? 

 Ter sido feito o agendamento via sistema de regulação para o atendimento 

desejado; 

 Trazer os documentos que foram descritos no tópico Documentação Necessária 

ao Atendimento. 

 

 

 Serei atendido por aluno? 
 

 É possível, porém neste caso, sempre acompanhado pelo professor ou 

profissional da Saúde. 
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ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 Acupuntura  

 Alergia e Imunologia 

 Anestesiologia 

 Angiologia  

 Broncoscopia  

 Cardiologia 

 Cirurgia Bucomaxilofacial 

 Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

 Cirurgia do Aparelho Digestivo 

 Cirurgia Geral 

 Cirurgia Oncológica  

 Cirurgia Pediátrica 

 Cirurgia Plástica  

 Cirurgia Torácica 

 Clínica Médica 

 Clínica Oncológica 

 Colonoscopia 

 Coloproctologia 

 Cuidados Paliativos e Clínica da Dor 

 Dermatologia 

 Endocrinologia 

 Endoscopia Digestiva Alta 

 Fisiatria 

 Fonoaudiologia  

 Gastroenterologia 

 Genética Médica 

 Geriatria 

 Ginecologia 

 Hematologia 

 Hepatologia 

 Infectologia 
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 Mastologia 

 Medicina da Família e da Comunidade 

 Medicina Física e Reabilitação 

 Nefrologia 

 Neonatologia  

 Neurocirurgia  

 Neurologia Clínica 

 Obstetrícia 

 Oftalmologia  

 Oncologia 

 Ortopedia 

 Otorrinolaringologia  

 Pediatria 

 Pneumologia 

 Pré-Natal 

 Proctologia 

 Psicologia  

 Psiquiatria 
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PROGRAMAS/TRATAMENTOS/SERVIÇOS 

 

 Banco de Leite Humano 

 Banco de Sangue 

 Doenças Infecciosas e Parasitárias 

 Programa de Controle da Tuberculose – hospital / sistema prisional 

 Programa de controle e prevenção do tabagismo  

 Programa de Hanseníase  

 Programa de Infusões Biológicas 

 Programa de tratamento de AIDS, hepatites virais e DST´s.  

 Serviço de doenças pulmonares crônicas 

 Serviço Social 

 Tratamento integral em oftalmologia, banco de olhos, transplante de córnea 

 Tratamento Multidisciplinar da Obesidade Mórbida 

 Tratamento para Epilepsia 

 Vacinação 
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UNIDADES E SERVIÇOS  

 

AMBULATÓRIOS I, II E III 

 
CONSULTAS 
 

 Pré-requisitos 

 Ter sido feito o agendamento da consulta via sistema de regulação; 

 Trazer os documentos que foram descritos no tópico Documentação Necessária 

ao Atendimento. 

 Horário de Atendimento 

 De segunda a sexta, das 07h às 16h (*). 
 

 

(*) O HUPAA-UFAL planeja estender no futuro este horário, quando deverá ser de 07h às 19h. 
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UNIDADES E SERVIÇOS  

 

HOSPITAL DIA 

 
CONSULTAS 
 

 Público-Alvo, pacientes com: 

 HIV, Hepatites Virais, Doença de Chagas, Tuberculose; e, Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs). 

 

 Pré-requisitos 

 Marcação de consulta ter sido realizada diretamente no próprio Hospital Dia; 

 Trazer os documentos que foram descritos no tópico Documentação Necessária 

ao Atendimento; e, 

 Informar telefone para contato. 

 

 Horário de Atendimento 

 De segunda a sexta, das 07h às 17h (*). 

(*) O HUPAA-UFAL planeja estender no futuro este horário, quando deverá ser de 07h às 19h. 

 

EXAMES 

 Exame de Carga Viral CD4. 

 Pré-requisitos 

 Ser paciente em atendimento/consultado no HUPAA-UFAL. 

 Documentos Necessários 

 Carteira de Identidade; 

 Prontuário. 

 Horário de Atendimento 

 Às terças-feiras, a partir das 07h.  
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UNIDADES E SERVIÇOS  

MATERNIDADE – 24H 

 
 

 Serviços de Urgência Obstétrica 

 Funciona 24 horas, 7 dias por semana, atendendo as gestantes encaminhadas 

de outras maternidades da rede e classificadas como de alto risco. Após 

acolhimento, é realizada a classificação da urgência do atendimento pelo 

Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco. 

 

 Serviços de Pré-Natal 

 Para as gestantes agendadas via sistema de regulação e que tenham sido 

classificadas como de alto risco. 

 

 

OBS.: Após o nascimento do bebê nas dependências do HUPAA-UFAL, é agendada uma 

consulta para o retorno após 45 dias, que é denominada de Puerpério. 
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chegada da Gestante 

 
1º Grupo  
Vermelho  

 
Nível 1  

Urgência 

Máxima 
 

Atendimento 

Imediato 
 

Encaminhar 

diretamente 

para médico no 

Pré-Parto ou 

Centro 

Obstétrico. 

 
2º Grupo 
Laranja 

 
 Nível 2  

 Muito Urgente 
 

Atendimento 

em 15 

minutos. 
 

 Encaminhar 

para consulta 

médica 
priorizada.   

 
3º Grupo 
Amarelo 

 
Nível 3  
Urgente 

 
Atendimento 

em 30 

minutos. 
 

 Encaminhar 

para consulta 

médica 

priorizada. 
 

 Reavaliar a 

cada 30 

minutos. 
 

 
4º Grupo 

Verde  
 

Nível 4  
 Pouco Urgente 

 
Atendimento 

em até 120 

minutos. 
 

 Informar a 

gestante. 

Consulta sem 

priorização. 
 

Reavaliar a 

cada 60 

minutos. 

 
5º Grupo 

Azul  
 

 Nível 5  
 Não Urgente 

 
Atendimento 

por ordem de 

chegada.  
 

Informar à 

gestante. 

Possibilidade 

de 

encaminhamen

to à Atenção 

Básica. 
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UNIDADES E SERVIÇOS  

 

BANCO DE LEITE 

 

 A importância de sua doação 

 O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que 

estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. Com ele, o 

bebê se desenvolve com saúde, tem mais chances de recuperação e fica 

protegido de infecções, diarreia e alergias. Se você está amamentando, procure 

nosso Banco de Leite e seja uma doadora. Seu gesto pode salvar vidas. 

 

 Quem pode doar leite humano? 

 Toda mãe que esteja com saúde e tenha feito o Pré-Natal. 

 

 Como fazer a doação? 

 Maiores informações procurar nosso Banco de Leite no endereço abaixo: 

Av. Lourival Melo Mota, SN, Cidade Universitária,  

CEP: 57072-900, Maceió – AL. 

Telefone para contato: (82) 3202-3814 

 

 

 Como conservar o leite coletado? 

 O leite humano ordenhado pode ficar no freezer ou congelador da geladeira por 

até 10 dias, quando deverá ser transportado ao banco de leite humano. 

 

 Horário de Atendimento 

 De segunda a sábado, das 07h às 19h. 
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UNIDADES E SERVIÇOS  

 

BANCO DE SANGUE 

 

 

 Objetivo 

 Obter doações de sangue que podem vir através de doadores espontâneos e 

de reposição. Doar sangue é um processo seguro, indolor e rápido. De cada 

doador é retirado aproximadamente 450 ml de sangue, que o organismo repõe 

em 24 horas.  

 

 Pré-requisitos 

 Trazer Documentação Oficial com foto, que pode ser: 

 Carteira de Identidade; ou 

 Carteira Nacional de Habilitação; ou 

 Carteira Profissional. 

 Para doar é necessário ter entre 18 a 65 anos e pesar acima de 50 Kg. Não é 

preciso estar em jejum para doar. 

 

 Horário de Atendimento 

 De segunda a sexta, das 07h às 12h.  
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UNIDADES E SERVIÇOS  

 

CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACON) 

 

 Objetivo 

 Disponibilizar serviços em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. 

 

 Pré-requisitos 

 Trazer os documentos que foram descritos no tópico Documentação Necessária 

ao Atendimento no início deste documento; 

 Apresentar exame que seja indicativo da doença. 

 

 Horário de Atendimento - Serviço de Triagem 

 De segunda a sexta, das 13h às 15h.  
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SERVIÇOS DO CACON 

 

Cirurgia Oncológica 

Cirurgia De Cabeça E Pescoço 

Cirurgia Urológica 

Cirurgia Plástica 

Cirurgia Neurológica 

Cuidados Paliativos 

Estomatologia 

Ginecologia Oncológica 

Mastologia 

Oncologia Clínica 

Oncologia Pediátrica 

Pneumologia 

Quimioterapia 

Radiologia Intervencionista 

Radioterapia 

Urologia 

Enfermagem 

Farmácia 

Nutrição 

Ostomia 

Psicologia 

Sala De Procedimentos 

Serviço Social 

Tabagismo 
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UNIDADES E SERVIÇOS  

 

CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) 

 
 

 Descrição 

 Os serviços do CTA oferecem a testagem rápida de sífilis e HIV com resultado 

em dois dias; e também a testagem para as hepatites B e C com resultado em 

30 dias.  

 

 Pré-requisitos 

 Qualquer pessoa pode fazer os testes de forma anônima, passando por uma 

entrevista inicial antes de ser encaminhado para a execução do exame. Em 

caso de resultado negativo, o serviço marca um retorno do paciente em 30 dias 

para que seja feito um novo exame com objetivo de descartar o resultado falso 

negativo. Já em caso de resultado positivo, o retorno é mais rápido e serve para 

orientação de prevenção e encaminhamento de cuidados específicos. 

 

 Horário de Atendimento 

 De segunda a sexta, de 08h às 12h. 
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INTERNAÇÃO 

 

 

 Quem pode ser internado? 

 Demanda de outros hospitais referenciados ou encaminhado pelo ambulatório 

do HUPAA-UFAL. 

 

 O que precisa para ser internado?  

 Do cartão SUS, de acompanhante (familiar) e do Laudo AIH (Autorização para 

Internação Hospitalar). 

 

 Serei atendido por aluno? 

 É possível, porém neste caso, sempre acompanhado pelo professor ou 

profissional da saúde. 
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UNIDADES E SERVIÇOS  
 

INTERNAÇÃO 

 
 

 Pré-requisitos 

 Laudo AIH (Autorização para Internação Hospitalar) emitido pelo médico. 

 

 Documentos Necessários 

 Os que foram descritos no tópico Documentação Necessária ao Atendimento; 

 Laudo de AIH (Autorização para Internação Hospitalar). 

 

 Autorização da Internação 

 Laudo de AIH:  

 O HUPAA-UFAL disponibiliza a emissão do laudo de AIH em suas próprias 

dependências se o paciente residir no município de Maceió. 

 Se o paciente residir fora do município de Maceió, a emissão do laudo de 

AIH deverá ser realizada nos Centros/Posto de Saúde do município em que 

residir. 

 

 Horário de Atendimento 

 Internações Eletivas 

 Internamento Térreo 

 De segunda a sexta, das 07h às 16h. 

 2º Andar – Urgência Obstétrica 

 Atende as internações eletivas fora do horário de atendimento do 

internamento térreo. 

 E durante 24 horas, para as internações da maternidade. 
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EXAMES  

 

 Como fazer exames? 

 Procurar o serviço de agendamento do laboratório com a requisição do médico, 

prescrita no próprio HUPAA-UFAL, para saber o dia de fazer o exame e receber as 

orientações. 

 

 Como pegar o resultado? 

 No caso dos pacientes encaminhados através de consulta médica realizada no 

próprio HUPAA-UFAL, não há necessidade de pegar o resultado dos exames, pois 

o resultado é anexado ao prontuário do paciente ficando disponível para avaliação 

médica na consulta de retorno. 

 Por uma questão de restrição e privacidade, os pacientes externos devem retirar o 

resultado do exame, apresentando o protocolo de entrega no setor onde o mesmo 

foi realizado. 
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 EXAMES COMPLEMENTARES POR LOCAL 
 
 

Cardiologia Eletrocardiograma 

Ecocardiograma 
Endoscopia Digestiva Alta 
Broncoscopia 

Ginecologia Exames Ginecológicos 

Radiologia Geral Raios X 

Medicina Nuclear Cintilografias 

Ultrassonografia Ultrassonografias 

Tomografia Computadorizada Tomografias Computadorizadas 

Oftalmologia Exames oftalmológicos 

Otorrinolaringologia 
Audiometria 
Videolaringoscopia 

Pneumologia 
Prova de função pulmonar 
(Espirometria) 

Ressonância Nuclear Magnética Ressonâncias 

 
 
 
EXAMES- TRIAGEM NEO NATAL 
 
 

Teste da Língua  

Teste da Orelhinha  

Teste do Coraçãozinho 

Teste do Olhinho  

Teste do Pezinho  
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UNIDADES E SERVIÇOS  
 

LABORATÓRIO 

 Coleta – De segunda a sexta, das 6h às 9h.  

 Marcação de Exames – De segunda a quinta, a partir das 10h. Restrita aos 

pacientes em atendimento no hospital e realizada via sistema de regulação. 

 Entrega de Resultados – De segunda a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 16h. 

Restrito aos pacientes externos(1). 

 Atendimento Geral– De segunda a sexta, das 06h às 16h. 

 

PATOLOGIA 

 Recebe os materiais coletados dos pacientes consultados no hospital (2) e dos 

pacientes externos que trazem o material de biópsia diretamente para este setor. 

 Para os Pacientes Externos 

 Documentos Necessários 

 Os que foram descritos no tópico Documentação Necessária ao 

Atendimento. 

 Guia de Encaminhamento Médico. 

 Horário de Atendimento 

 De segunda a sexta, das 07h às 12h e das 13h às 17h. 

 

(1) Não há necessidade de entrega de resultado para os pacientes em atendimento no hospital, pois o mesmo segue 

anexado ao prontuário deste tipo de paciente. 

 

(2) No caso de material advindo de pacientes em atendimento no Hospital, o processo de encaminhamento do material 

à Patologia é transparente a esse tipo de paciente, pois o mesmo não necessita procurar o Setor de Patologia para 

entregá-lo. 
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UNIDADES E SERVIÇOS  
 

MEDICINA NUCLEAR 

 

 Agendamento 

 O agendamento dos exames é feito diretamente na recepção do Setor. A 

autorização do exame é feita pelo próprio HUPAA-UFAL. 

 Documentos Necessários 

 Os que foram descritos no tópico Documentação Necessária ao Atendimento. 

 Horário de Atendimento 

 De segunda a sexta, das 07h às 17h. 
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SERVIÇOS ACADÊMICOS 

 
 

 O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade 

Federal de Alagoas e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 

desempenha importante papel na formação de recursos humanos para a área da saúde. 

Credenciado como hospital de ensino, possui um corpo clínico diferenciado e 

infraestrutura física e tecnológica capaz de fornecer excelente qualificação aos alunos, 

tanto de graduação como pós-graduação (Residências médicas e multiprofissionais), 

assim como para o desenvolvimento de pesquisas científicas.  

 

Ensino 

 Graduação  

 Cursos de graduação da Universidade Federal de Alagoas com alunos 

desenvolvendo atividades no hospital: 

 Medicina 

 Enfermagem 

 Nutrição 

 Psicologia 

 Serviço Social 

 Farmácia 

 Odontologia 
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 Pós-graduação (Residência Médica e Multiprofissional) 

 Cursos de pós-graduação (Lato Sensu) da Universidade Federal de Alagoas 

com alunos desenvolvendo atividades no hospital: 

 Residência Médica 

 Cirurgia Geral 

 Clínica Médica 

 Neurocirurgia 

 Pediatria 

 Obstetrícia e Ginecologia 

 Oftalmologia 

 Anestesiologia 

 Dermatologia 

 Psiquiatria 

 Patologia 

 Medicina da Família e Comunidade 

 Medicina Intensiva 

 

Maiores informações acessar o site HUPAA-UFAL, no endereço eletrônico 
http://www.ebserh.gov.br/web/hupaa-ufal 
 
 

Pesquisa e Inovação Tecnológica 

 

 O HUPAA-UFAL conta com o Centro de Apoio à Pesquisa (CAP), onde funciona a 

Biblioteca Virtual, cujo objetivo é fornecer um espaço físico de capacitação em pesquisa e 

consulta aos Portais de Pesquisa.  
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 Os docentes, residentes e discentes do HUPAA/UFAL/EBSERH possuem acesso 

aos principais portais virtuais de pesquisa em saúde disponibilizados pelo Governo 

Federal. A partir destes portais, os pesquisadores têm acesso a periódicos nacionais 

einternacionais, normas técnicas, patentes, TCCs, teses e dissertações, dentre outros 

tipos de materiais, como os disponibilizados pelo Ministério da Saúde, como por exemplo: 

livros, cartilhas, manuais, revistas, políticas, programas nacionais e legislação. Os portais 

disponíveis aos nossos pesquisadores são: 

 

Portal URL 

Portal de Periódicos da CAPES http://www.periodicos.capes.gov.br 

Base de Dados da Biblioteca Regional de 
Medicina (BIREME) 

http://www.bireme.br 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) http://bvsms.saude.gov.br 

Portal da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD) 

http://bdtd.ibict.br 

ScientificElectronic Library Online – Scielo http://www.scielo.org 

Portal Saúde Baseada em Evidências http://aplicacao.periodicos.saude.gov.br 

Repositório Institucional da Ufal http://www.repositorio.ufal.br 

Dataverse http://www.thedata.org 

ICPR- Inter-UniversityConsotium For 
Politicaland Social Research 

http://www.icpsr.umich.edu 

CDC – Center For 
DiseaseControlandPrevention 

http://www.cdc.gov 

AHRQ – Agency For 
HealthcareResearchandQuality 

http://www.ahrq.gov 

Medicare.gov http://medicare.gov 

HSIC – Health and Social CareInformation 
Centre 

http://www.hscic.gov.uk 

CIHI/ICIS-CanadianInstitute for Health 
Information 

http://www.cihi.ca 

DATASUS – Sistema Único de Saúde http://www2.datasus.gov.br 

SEER – Surveillance, Epidemiology, 
andEndResults 

http://Seer.cancer.gov 

UpToDate http://www.uptodate.com 
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Unidade de Telessaúde 

 

 Dispõe de Unidade de Telessaúde que é responsável pelo desenvolvimento de 

ações de telessaúde na instituição, o qual possibilita interações com outro centros, 

ampliando e aprimorando as possibilidades para suporte assistencial e educacional para 

profissionais de saúde, através de centrais de teleconsultoria, telediagnóstico e 

teleconferência. 

 

 

 

  



 

39 / 41 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 

 
 
 O HUPAA-UFAL disponibiliza espaço para um Cartório de Registro Civil em sua 

estrutura a fim de facilitar o registro dos nascidos no local e reduzir o índice de cidadãos 

sem documentos. 

 Pré-requisitos 

 Se os pais são casados no Civil, o pai deve comparecer e trazer: 

 Via amarela da DNV (Declaração de Nascido Vivo), fornecida pelo hospital 

ou maternidade; 

 Certidão de Casamento; 

 Documento de Identificação do pai. 

 Se os pais não são casados no Civil, o pai deve comparecer e trazer: 

 Via amarela da DNV (Declaração de Nascido Vivo), fornecida pelo hospital 

ou maternidade;  

 Documento de Identificação do pai; 

 Documento de Identificação da mãe; 

 Se o pai não comparecer ao Cartório, a mãe deve trazer: 

 Via amarela da DNV (Declaração de Nascido Vivo), fornecida pelo hospital 

ou maternidade;  

 Documento de Identificação da mãe; 

 CPF da mãe 

 

 Horário de Atendimento:  

 De segunda a quarta e às sextas, das 08h30 às 13h30. 
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INFORMAÇÕES RESTRITAS 

 
 Em obediência à Lei 12.527/11, de 18 de novembro de 2011, é garantida a 

restrição das informações para os casos previstos. 

 

 O artigo 31 desta Lei discorre sobre como deve ser feito o tratamento das 

informações pessoais: 

 

 “Art. 31 O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma 

transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, 

bem como às liberdades e garantias individuais.” 
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OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

 Esta Carta está sujeita às alterações naturais decorrentes da natureza dinâmica 

dos serviços, portanto, tendo caráter evolutivo e devendo ser atualizada com as novas 

informações que necessitem ser incorporadas a este documento.  

 

 Caso você deseje nos fornecer algum retorno, sugestão, melhoria ou reclamação, 

gentileza entrar em contato com nossa Ouvidoria pelo e-mail 

ouvidoria.hupaa@ebserh.gov.br. 


