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Oftalmologia realiza mutirão
de catarata em agosto
O Ambulatório de Oftalmologia do Hospital Universitário realiza no próximo dia 8 de agosto, sábado, um mutirão para triagem
de pacientes que precisam fazer cirurgia de catarata. A consulta
com os médicos acontecerá a partir das 8 horas para diagnóstico
da doença e encaminhamento para os exames pré-cirúrgicos. A
triagem, exames e cirurgia no Hospital Universitário são gratuitos,
pelo Sistema Único de Saúde.
O mutirão é direcionado a pessoas com idade a partir dos 50
anos, quando a catarata costuma se manifestar, e que tenham dificuldade de enxergar. Pelo menos 10 oftalmologistas residentes e
cinco médicos do ambulatório do hospital estarão fazendo o atendimento desse público. A equipe informa que qualquer cidadão
pode ter acesso ao mutirão e que a pessoa deve comparecer ao
hospital munida dos documentos pessoais (identidade, CPF, Car-

Paciente com visão baixa faz exame para
diagnosticar se é portador de catarata

tão SUS e comprovante de residência) para abertura do prontuário.

principalmente à noite. Os oftalmologistas esclarecem que não

A catarata ainda é a principal causa de cegueira reversível entre

existem medicamentos, colírios, exercícios ou óculos que melho-

os brasileiros, apesar do tratamento cirúrgico ser garantido pelo

rem ou previnam o surgimento da catarata. A única possibilidade

SUS. A doença embaça a lente natural do olho, chamada cristalino,

de curar a doença é com a cirurgia, por isso, todo paciente com

e deixa a visão borrada. A pessoa tem dificuldade para enxergar

catarata possui indicação para fazer o procedimento.

NOTAS
Representantes de

contam com apoio de profissionais da Ebserh nos Hospitais Uni-

Alagoas e Maranhão

versitários de vários Estados. Participe! Seu voto colocará Alagoas

disputarão 2º turno das

no centro das decisões da Ebserh!

eleições na Ebserh
Funcionários da Ebserh volta-

Integração

rão às urnas – virtualmente – na

O evento de Integração dos novos funcionários Ebserh será rea-

próxima semana para definir, em

lizado nos próximos dias 03 e 04 de agosto, no horário das 8 às

segundo turno de eleição, os no-

12h e das 14 às 18h, no auditório geral do HUPAA, e contará com

vos representantes do Conselho

palestras, coffee break e visita aos setores do hospital. Desde a

Nacional de Administração da

primeira convocação, feita em outubro do ano passado, já foram

Ebserh. A eleição realizada na se-

chamados cerca de 750 aprovados. Nessa oitava convocação, es-

mana passada (dias 21,22 e 23), foi disputada por 12 chapas, sendo

tão sendo chamados 47 candidatos aprovados no primeiro concur-

que a chapa com representantes de Alagoas e Maranhão ficou

so nas áreas médica, assistencial e administrativa.

em segundo lugar, com os candidatos Manoel Bastos Freire Júnior
(Alagoas) e Cleidson de Morais Silva (Maranhão).

PORTão DOS FUNDOS

O segundo turno das eleições será realizado nos dias 3,4 e 5 de

O portão dos fundos do HUPAA está sendo fechado, desde a se-

agosto pela internet. Quem não se cadastrou ou quem fez o ca-

gunda-feira (20), a partir das 18h. Segundo o Chefe do Setor de

dastro e já recebeu a senha só precisa votar no site www.sig.eb-

Infraestrutura Física, Gilberto de Araújo, o objetivo é garantir se-

serh.gov.br. Quem se cadastrou e não recebeu a senha deve enviar

gurança para os funcionários, pacientes e acompanhantes, além

mensagem cobrando o envio para o e-mail eleição.conselho@eb-

das instalações e equipamentos do hospital. O acesso passou a ser,

serh.gov.br. Manoel e Cleidson são enfermeiros e suas propostas

exclusivamente, pelo portão principal.

Hospital Inaugura
Enfermaria Mãe
Canguru
O superintendente do Hospital Universitário, dr. Paulo Teixeira, inaugurou na última sexta-feira uma enfermaria destinada a
recém-nascidos prematuros que recebem cuidados através do
método Mãe Canguru. Segundo ele, o novo serviço representa

Paulo Teixeira e Lindinalva Freitas inauguram a enfermaria
Mãe Canguru, destinada a recém-nascidos prematuros

um avanço para a assistência neonatal no hospital e um ganho na
luta contra a mortalidade materna e infantil. Teixeira parabenizou
a equipe multiprofissional empenhada na execução do projeto.

O HUPAA já trabalha com o método em sua primeira fase, com
bebês internados na UTI e UCI neonatais. O método Mãe Can-

A enfermaria Mãe Canguru fica no 3º andar do hospital e dis-

guru é uma assistência neonatal destinada a recém-nascidos de

põe de cinco leitos para as mães e seis berços para os bebês.

baixo peso que implica em mantê-los em contato pele-a-pele

Além disso, está equipada com berço aquecido; berço de reani-

com a mãe por tempo indeterminado O acesso ao novo serviço

mação; aspirador; bombas de infusão e de seringa e uma equipe

é para bebês com peso de, no mínimo, 1,250 quilo, que estejam

multiprofissional com assistência 24 horas na área de enferma-

clinicamente estável; tenham alimentação plenamente enteral e

gem. O ambiente comporta um banheiro para mães e um posto

cujas mães estejam dispostas a participar, fazendo o acompanha-

de atendimento, como as demais unidades neonatais do hospital.

mento. Os bebês ficam na enfermaria até terem atingido um peso

A enfermaria começa a receber bebês na próxima segunda-feira.

acima de 1,7 quilo.

Barracas em frente ao
HU serão transferidas
Os comerciantes que possuem barracas instaladas no canteiro em frente ao Hospital Universitário serão relocados para uma
área cedida pelo município ao final da unidade de saúde, num
terreno que terá estrutura para ordenamento dos pontos comerNa avaliação do pequeno empresário Luís Cândido, que passou

rência das barracas deve acontecer a médio prazo, pois segundo

a presidir a recém-criada associação dos comerciantes locais, o

os comerciantes, eles já foram comunicados que o canteiro será

projeto de ordenamento é viável e atenderá às necessidades da

transformado em ciclovia. O comércio em frente ao HU existe há

categoria. Na negociação do projeto, os comerciantes também

mais de 15 anos e é frequentado por usuários e funcionários do

recebem apoio de representantes da comunidade e do HUPAA,

hospital que buscam desde o lanche rápido à refeição completa.

como o administrador Robson Nogueira, que intermediou o con-

Fonte de renda exclusiva para a maioria das famílias, as atuais

tato com a Prefeitura para cessão da nova área. A perspectiva dos

barracas serão substituídas por outras padronizadas em tama-

comerciantes é de que as obras de estrutura do terreno sejam

nho, cor e material na nova área.

iniciadas em agosto.

Doação

ciais, num total de 15, e uma praça de alimentação. A transfe-

Os serviços de terapia Ocupacional e Psicologia do HUPAA

vindas as doações de materiais como potes de vidro com

iniciaram as oficinas terapêuticas com mães e acompanhan-

tampa; palitos de churrasco e picolé; garrafas PET de refrige-

tes de recém-nascidos e crianças internadas na Clínica Pe-

rantes de vários tamanhos; embalagens plásticas de requei-

diátrica do hospital. O trabalho é realizado todas as sextas-

jão, maionese, água mineral, sorvete etc; jornais e revistas;

feiras pela manhã, mas precisa da doação de materiais para

pregadores de roupa etc. Contatos Sarah Barros (9847-7223)

confecção de brinquedos e outros instrumentos. São bem-

e Helena (999029734).
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