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HUPAA promove ação
educativa contra o tabagismo
O tabagismo é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde
como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental. É um problema de saúde pública global
que mata milhares de pessoas em todo o mundo, especialmente
porque é um dos maiores fatores de risco para diversos tipos de
câncer. No próximo dia 31 de maio, países em todos os continentes
comemoram o Dia Mundial sem Tabaco. A data é uma oportunidade
para que profissionais da saúde e educação, entre outras categorias,

Seli Almeida e a equipe
do Programa de Controle
do tabagismo investem na
panfletagem para alertar
sobre os males do cigarro

alertem à população sobre os males do tabagismo e divulguem que
é possível se livrar do vício.
Esse trabalho de conscientização será realizado no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA) na próxima semana,
nos dias 28 e 29, como parte de uma programação maior no Estado,
que envolve a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e os gestores
da rede pública de saúde.

ta por 60 pacientes.
Segundo informa Seli Almeida, a próxima etapa de inscrição será
no período de 1 a 3 de junho. Os interessados devem procurar a

No HUPAA, as atividades serão desenvolvidas pela equipe do

sala do programa, que fica próximo à Medicina Nuclear, entre 8 e

Programa de Controle do Tabagismo, que contabiliza mais de mil

17 horas. “É importante levar o cartão SUS e documentos pessoais

fumantes inscritos para tratamento ao longo dos seus oito anos de

para abertura de prontuário. As entrevistas que definem a partici-

funcionamento. A coordenadora do programa, pneumologista Seli

pação no programa ocorrerão na semana subsequente e as ativi-

Almeida, informa que a equipe está mobilizada para fazer uma pan-

dades, em julho. O tratamento dos pacientes é feito através de uma

fletagem educativa junto a pacientes, acompanhantes e funcionários

abordagem cognitivo-comportamental para promover a mudança

da instituição.

de hábitos que estimulam o vício. O tratamento medicamentoso é

O objetivo do Programa do HUPAA é reduzir a prevalência de
fumantes e a consequente mortalidade relacionada ao consumo dos

prescrito pelo pneumologista e distribuído no hospital quando se
faz necessário.

produtos com tabaco. O programa é vinculado à Secretaria Munici-

Cerca de 40% dos participantes do Programa de Controle do

pal de Saúde de Maceió e abre inscrições duas vezes por ano. Como

Tabagismo do HUPAA conseguem parar de fumar. Mas a meta da

a equipe profissional é pequena, cada turma participante é compos-

equipe para este ano é aumentar esse percentual.

NOTA
Enfermagem
Os profissionais da Enfermagem são essenciais na construção de
um sistema de saúde integral e universal - dois pilares do SUS que
representam uma conquista da sociedade - , e também no fortalecimento do exercício da cidadania. Essa percepção foi reforçada
durante o Simpósio destinado à categoria, realizado na semana
passada no Hospital Universitário. Segundo os organizadores, o
evento contribuiu para reforçar a necessidade de valorização da
categoria e resultou na construção de um documento construído pelos participantes e que definiu novos eixos de cuidados para
com o paciente e a equipe profissional.

Missão do hupaa » Proporcionar formação profissional prática, produzir conhecimento e prestar
assistência em saúde à comunidade com ênfase em excelência, humanização e compromisso social.

HUPAA terá
ambulatório para
tratar feridas
O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes está estruturando a Comissão de Pesquisa, Prevenção e Tratamento de Feridas
para tratar os pacientes portadores de lesão de pele de forma sistemática, visando diminuir o tempo de internamento e acelerar o
processo de cura desses pacientes. Além disso, os participantes da

Sérgio Gomes e Lucy Kelly reestruturam Comissão para
tratar pacientes portadores de lesões de pele

Comissão anunciam a abertura de um ambulatório pra tratamento
dessas lesões, com previsão de funcionamento ainda para este ano.
“Nós já temos um local para esta finalidade; foi disponibilizada

hoje pelo programa de ostomia do HUPAA, que funciona no Cacon.

uma equipe que receberá treinamento e a partir daí a gente defini-

Pacientes que usam bolsas para coletar fezes e urina e que tenham

rá o fluxo de atendimento para cuidar desse paciente em questão”,

ostomas poderão, no serviço, fazer o tratamento da pele, cuidar das

informa o enfermeiro Sérgio Gomes de Sá, que assumiu o comando

complicações relacionadas à ostomia e ter acesso às bolsas, segun-

da Comissão.

do informa a enfermeira Lucy Kelly. A Comissão funciona no 5º an-

O novo ambulatório também vai absorver o trabalho realizado

dar do hospital.

NOTAS
hall do hospital para que os interessados façam a adesão ao Programa de Comprometimento e Gratuidade nos dias 26 e 27, das 9
às 12 horas e das 13 às 16 horas. O funcionário deve se apresentar
munidos de documentos e cópias dos dependentes (pais: RG/CPF/
foto); cônjuge (RC/CPF/certidão de casamento/união estável ou
a certidão de nascimento de filho em comum); filhos menores de
18 anos até 24 anos (RG/CPF/ cópia comprovante de matrícula da
faculdade). Além disso, para revalidar as carteira é preciso apresentar o último contra-cheque; três últimos comprovantes de renda,
carteira do SESC, foto atual . Mais informações com a Divisão de
BOLETIM DO NHE

Gestão de Pessoas (Divgp).

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes lançou mais uma edição do “Boletim

Jalecos

Informativo”, desta vez com uma série histórica de indicadores do

A Hotelaria Hospitalar do HUPAA está solicitando a presença dos

período 2010 a 2014. A publicação, editada e diagramada pela

novos profissionais do hospital, contratados pela Ebserh na 4ª con-

Unidade de Comunicação do hospital, disponibiliza dados rele-

vocação, para fazer a prova dos jalecos e providenciar a confecção

vantes tendo como fonte o Sistema de Nascidos Vivos (SINASC),

dessas peças. Os novos funcionários devem comparecer à Hotela-

o Sistema de Mortalidade (SIM) e o Sistema de Notificação de

ria (próximo à Unidade de Comunicação) no período das 8 às 17

Agravos (SINAN) e que podem subsidiar gestores da saúde na

horas. Mais informações nos ramais 3816 e 3862.

tomada de decisões capazes de mudar estruturas e reduzir impacto
que os agravos na área. O boletim do NHE está disponível no site

Ponto Eletrônico

do HUPAA: www.hu.ufal.br.

A Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) do HUPAA comunica aos
funcionários estatutários que, obedecendo a determinação judicial,

SESC

suspendeu na segunda-feira (18) o ponto eletrônico para todos os

No próximo dia 26 (terça-feira) o hospital receberá a visita do

profissionais estatutários (Regime Jurídico Único) em atividade no

representante do Sesc/Al que chega com a missão de providen-

hospital. A determinação é do desembargador Vlademir Souza Car-

ciar a adesão e renovação das carteiras sociais dos profissionais

valho, da 13ª Vara Federal de Alagoas. A suspensão do controle de

contratados este ano pela Ebserh. Será montada uma estrutura no

frequência através do ponto eletrônico é por tempo indeterminado.
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