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HUPAA avança na assistência neonatal
e inaugura enfermaria Mãe Canguru
O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA) dá
um importante passo para aumentar a qualidade da assistência
neonatal na instituição. A partir de amanhã, 24, entra em funcionamento a enfermaria exclusiva para recém-nascidos prematuros que
recebem cuidados através do método Mãe Canguru. A enfermaria
fica no 3º andar do hospital, próximo às unidades neonatais UTI e
UCI, e funcionará de forma ininterrupta com uma equipe especializada e multiprofissional.
A inauguração do novo serviço é uma vitória dos profissionais
médicos e da Enfermagem que se engajaram pessoalmente na estruturação do ambiente e que receberam da superintendência do
hospital o apoio indispensável para concretizar o projeto. O HUPAA já trabalha com o método em sua primeira fase, com bebês

Enfermeiras Geisa, Cátia e Ana Cristina participam da equipe do novo
serviço que reforça a luta contra a mortalidade materna e infantil

internados na UTI e UCI neonatais.
O método Mãe Canguru é uma assistência neonatal destinada a

e de seringa e uma equipe multiprofissional com assistência 24 ho-

recém-nascidos de baixo peso que implica em mantê-los em con-

ras na área de enfermagem. O ambiente comporta um banheiro

tato pele-a-pele com a mãe por tempo indeterminado, enquan-

para mães e um posto de atendimento, como as demais unidades

to ambos entenderem ser prazeroso. O bebê é posto em posição

neonatais do hospital. Fazem parte da equipe a médica chefe da

vertical no colo da mãe, assim como fazem os marsupiais após o

assistência neonatal no HUPAA, Dra. Linda Délia Carvalho Pedrosa

nascimento de seus filhotes.

e a neonatologista Ana Maria Cavalcante. A equipe de enfermagem

Segundo explica a enfermeira Geisa Gabriella Rodrigues de Oli-

é coordenada por Ana Emília Barbosa e conta com as profissionais

veira, na enfermaria Mãe Canguru o objetivo dos profissionais será

Geisa Gabriella, Cátia Lisboa, Ana Cristina Macena, Ana Carla Aqui-

garantir assistência para aumentar o peso do bebê e preparar a

no, Clívia Mirelly da Silva e Gleysa Ferreira. Além disso, o serviço terá

família para os cuidados que serão dispensados a ele após a alta

fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

hospitalar. O acesso ao novo serviço é para bebês com peso de,

Entre as vantagens do método Mãe Canguru, os profissionais

no mínimo, 1,250 quilo, que estejam clinicamente estável; tenham

apontam o aumento do vínculo entre mãe e filho; a redução do

alimentação plenamente enteral e cujas mães estejam dispostas a

tempo de separação mãe-filho onde o bebê ficaria sem estimu-

participar, fazendo o acompanhamento. Os bebês ficam na enfer-

lação sensorial; estimulação do aleitamento materno; redução do

maria até terem atingido um peso acima de 1,7 quilo.

número de bebês em UTIs e UCIs, além de favorecer a diminuição
de infecção hospitalar e ampliar a confiança dos pais no manuseio

e seis berços para os bebês. Além disso, está equipada com ber-

do seu filho prematuro, mesmo após a alta hospitalar. A inaugura-

ço aquecido; berço de reanimação; aspirador; bombas de infusão

ção da enfermaria ocorrerá às 10 horas.

NOTA

A enfermaria Mãe Canguru dispõe de cinco leitos para as mães

Avaliação dos serviços – O HUPAA recebe hoje, a visita

ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços pú-

dos avaliadores do Programa Nacional de Avaliação de Servi-

blicos de saúde na busca da resolubilidade e qualidade. O PNASS é

ços de Saúde (PNASS), do Ministério da Saúde. A avaliação tem

um instrumento de apoio à Gestão do SUS no tocante à Qualidade

como coordenadora a Prof.ª Dra. Divanise Suruagy Correia, e

da Assistência oferecida aos usuários do Sistema Único de Saúde.

será executada pelos professores Daniel Antunes e Juraci Lima,

A Unidade de Assessoria de Planejamento e o Setor de Regulação

docentes da Faculdade de Medicina da UFAL, através da apli-

e Avaliação em Saúde estão encarregados de reunir e apresentar

cação de um roteiro de itens de verificação de documentos. A

toda documentação comprobatória impressa e digitalizada, além

atividade tem como pressuposto avaliar a eficiência, eficácia e

de acompanhar a equipe de avaliadores na visita aos setores e uni-

efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados

dades assistenciais durante dois dias.

HUPAA realiza Simpósio
Internacional em Saúde da Mulher
A convite do superintendente do Hospital Universitário,

mentos. O médico Jamal Mourad, da Banner University Medical

Paulo Teixeira, uma equipe médica multidisciplinar de ins-

Center, abordou o tema na abertura do evento, apresentando as

tituições internacionais participa, durante toda a manhã de

vantagens da cirurgia minimamente invasiva, especialmente os

hoje (23), do Simpósio Internacional sobre Saúde da Mu-

retornos que essa técnica garante ao paciente, como menos dor,

lher, onde serão realizadas palestras com temas inovadores,

menos tempo de internação e cicatrização mais rápida.

como cirurgia minimamente invasiva, além da exposição de

O superintendente do HUPAA, Paulo Teixeira, enfatiza que o

experiências bem-sucedidas na prevenção e tratamento de

simpósio significa uma oportunidade ímpar para enriquecimento

doenças que afetam esse público, como a osteoporose e hiper-

do conhecimento nas áreas abordadas e propôs aos visitantes

tensão na gravidez, entre outros que devem atrair a atenção de

uma parceria na área científica. Estiveram presentes no momento

acadêmicos e leigos.

da abertura o assessor de Relações Internacionais da Ufal, pro-

O simpósio será realizado gratuitamente no Auditório geral do

fessor José Niraldo de Farias; e a médica pediatra Maria Socorro

hospital até às 13 horas, com uma programação que também

Tenório, que tem acompanhado o grupo de americanos na visita

dará ênfase aos recursos tecnológicos robóticos recém agrega-

voluntária nas áreas científicas e social pelo país. O simpósio teve

dos na prática cirúrgica, especialmente nas cirurgias ginecoló-

a participação, como palestrantes, dos médicos Jordan H. Perlow;

gicas, e que geram grande impacto na qualidade dos procedi-

Robert J. Bloomberg e Michael D. Dersam.

Hospital adota SIG Protocolo a partir de agosto
A Gerência de Administração do Hospital Universitário reforça

ponível na página inicial do navegador e o próximo treinamento

para todos os funcionários da instituição, em especial os chefes

presencial ocorrerá no dia 29, às 14 horas, no miniauditório I, aber-

de setores, que a partir do dia 1º de agosto o protocolo de docu-

to a qualquer profissional do hospital.

mentos e processos em tramitação interna será realizado através

O SIG Protocolo, que é um módulo do Sistema de Informações

do Sistema SIG Protocolo, substituindo o registro manual no livro

Gerenciais, da Ebserh, foi implantado no hospital em abril deste

verde padrão. Para tanto, é preciso fazer o cadastro dos funcio-

ano como projeto piloto em alguns setores, como compras e fi-

nários [que entregam ou recebem esses documentos] no sistema

nanceiro. Ele oferece como vantagem sobre o protocolo manual,

que está disponível na página inicial do navegador.

a possibilidade de rastrear e localizar o documento ou processo,

Com intenção de facilitar o cadastramento, o Setor de Gestão

reduzindo o problema de extravio dos mesmos.

de Processos de Tecnologia da Informação (SGPTI) preparou um

Os técnicos do SGPTI pedem a colaboração dos profissionais

minitutorial em vídeo, explicando passo a passo sobre como o fun-

da instituição para intensificar o cadastro, hoje realizado por um

cionário deve proceder para ficar habilitado a usar o sistema. Além

pequeno número de funcionários, e fazer adesão ao sistema. No

disso, o SGPTI está fazendo treinamento para dizimar dúvidas so-

mês passado, o superintendente do hospital assinou uma por-

bre o cadastro, apesar de ser um procedimento de fácil execução,

taria tornando o uso do SIG Protocolo obrigatório na instituição

segundo avaliam os técnicos do setor. O tutorial também está dis-

a partir de agosto.
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