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HUPAA conclui desligamento de
profissionais da Fundepes até de dezembro
O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA)

Segundo o HUPAA, os cargos ocupados hoje por profissionais

retomou o processo de demissão dos profissionais contratados

da Fundepes que não foram contemplados no concurso e que

pela Fundepes, que deve ser concluído até final de dezembro, em

não existem na estrutura de cargos da Ebserh, serão terceirizados,

cumprimento à determinação da Justiça Trabalhista e à medida

após as demissões, através de licitação para contratação de uma

em que novos profissionais concursados e contratados pela Eb-

empresa prestadora de serviços. É o caso, por exemplo, do pes-

serh forem assumindo os cargos.

soal do almoxarifado, faturamento e arquivo.

No final de julho, 26 funcionários da fundação receberam o

A convocação dos concursados para o HUPAA será concluída

aviso prévio e outros 26 foram comunicados do desligamento

em dezembro. Até o momento, das 727 vagas ofertadas, 637 fo-

esta semana, segundo informa a Divisão de Gestão de Pessoas

ram ocupadas. Para aproximadamente 60 vagas da área médica

(DivGP). Dessa forma, o hospital chegou a avançar no cronogra-

- em especialidades como anestesiologia, cirurgia pediátrica e

ma de demissões definido e enviado, em fevereiro deste ano, ao

neonatologia – deve ser realizado outro concurso público, desta

Ministério Público Federal em Alagoas.

vez em nível nacional pela Ebserh.

A DivGP informa que tem adotado critérios de ordem para emi-

O Hospital esclarece que as 247 vagas da Fundepes existentes

tir os avisos prévios, mas a prioridade é funcionário cuja vaga já

na instituição estão contempladas no total de vagas (727) oferta-

foi ocupada por um concursado da Ebserh.

das no concurso.

NOTAS
Catarata

setor de pré-parto, Espaço Bem Nascer, Alojamento Conjunto e no

O Ambulatório de Oftalmologia adiou, por tempo indeterminado,

final das atividades participaram de uma roda de conversa. A Visita

o mutirão para triagem de pacientes que necessitam fazer diagnós-

Antecipada tem que ser agendada no setor de Pré-Natal, e ocorre-

tico e cirurgia de catarata. A iniciativa aconteceria no sábado,dia 8,

rá nas últimas terças-feiras de cada mês, das 14h às 16h.

mas não foi possível garantir a realização dos exames pré-operatórios, junto ao Laboratório de Análises Químicas do hospital,
por falta de material. O mutirão contará participação de todos os
residentes da Oftalmologia, além dos médicos do setor.

Integração
A Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) do Hospital Universitário
promoveu, esta semana, a integração dos novos funcionários contratados pela Ebserh. O evento, realizado no auditório geral do HUVisita Antecipada

PAA, contou com a presença do superintendente Paulo Teixeira, da

O projeto do Grupo Estratégico da Rede Cegonha no Hupaa, cha-

vice-reitora da Ufal Raquel Rocha, do gerente de atenção a saúde dr.

mado de “Visita Antecipada Esperando o Bebê Nascer” teve sua

Sebastião Praxedes e do gerente de Ensino e Pesquisa dr. Fernando

inauguração oficial no dia 28 de Julho. Quatro futuras mamães e

Guimarães. “Vocês estarão começando uma nova fase na administra-

seus acompanhantes conheceram a estrutura, os serviços e até

ção dos hospitais universitários”, disse Paulo Teixeira em discurso, se

os procedimentos que poderão ser destinados a elas por ocasião

referindo a importância do concurso para o preenchimento do qua-

do trabalho de parto. Conduzidas pela enfermeira Sónia Cândido,

dro de recursos humanos e o papel que cada um irá exercer nessa

chefe da Unidade de Pronto Socorro, a psicóloga Alessandra Can-

nova etapa. Foram convocados 47 candidatos aprovados no primeiro

sanção e a enfermeira Andrea Caldas, as gestantes conheceram o

concurso do HUPAA nas áreas médica, assistencial e administrativa.

Enfermaria Mãe Canguru
do HUPAA recebe
primeiro recém-nascido

Tamara
Maria e sua
bebê Ingrid
Vitória são
primeiras
pacientes
da Ucica, a
enfermaria
Mãe
Canguru,
inaugurada
no dia 31 de
julho

Unidade inaugurada na semana passada passa a funcionar,
de fato, com chegada de bebê prematuro que receberá
cuidados específicos para ganho de peso
A recém-inaugurada Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Canguru (Ucinca), mais conhecida como enfermaria Mãe
Canguru do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes (HUPAA)
recebeu o primeiro paciente nesta última segunda-feira, 3. Ingrid

pequena Ingrid Vitória está mamando exclusivamente no peito e

Vitória, que nasceu prematuramente em 5 de julho, foi transferida

sua mãe já começou a receber as orientações que podem garantir

da UCI Neonatal onde estava internada para receber os cuida-

um desenvolvimento saudável para ela.

dos preconizados pelo método Canguru e ganhar peso suficiente

A enfermaria Mãe Canguru foi inaugurada no dia 31 de julho
pelo superintendente Paulo Teixeira, que avaliou o serviço como

para garantir a alta hospitalar.
A mãe da bebê, Tamara Maria da Conceição, comemorou a

significante avanço na assistência neonatal do HUPAA. A Enfer-

transferência para a nova enfermaria, especialmente porque terá

maria fica no 3º andar do hospital e possui cinco leitos para mães

a filha sob seus cuidados no mesmo espaço, além de ser prepara-

e seis berços para os bebês. O ambiente está equipado com itens

da pela equipe multiprofissional para lidar com a criança quando

indispensáveis para garantir a assistência completa aos pacientes,

for pra casa. Vitória nasceu aos sete meses de gestação pesando

conta com uma equipe multiprofissional e atendimento 24 horas

apenas 1,1 quilo. Para ter seu quadro de saúde estabilizado cli-

em enfermagem.

nicamente, precisou da assistência neonatal na UTI e, posterior-

O método Mãe Canguru é destinado a recém-nascidos de baixo
peso e sua principal característica é o contato pele-a-pele entre

mente, da UCI do hospital.
Hoje, o objetivo dos profissionais da enfermaria Mãe Canguru

mãe/bebê, por tempo indeterminado. O acesso ao novo serviço é

é garantir as condições necessárias para que a bebê chegue a

para pacientes com peso de, no mínimo, 1,250 quilo, transferidos

pesar 1,7 quilo e, dessa forma, fique apta para deixar o hospital. A

da UCI Neonatal do hospital.

NOTAS
Radioterapia

Maceió, estão sendo recebidos no abrigo Mãe das Graças, que

A Radioterapia do Cacon passa a funcionar, a partir deste mês, sem

fica no Village Campestre. A acolhida dos pacientes é fruto de

o terceiro turno de atendimento em função da carência de pes-

uma parceria informal entre gestores do abrigo e profissionais

soal. Segundo explica a gerência, o setor recebeu quatro técnicos

do Cacon, especialmente do Serviço Social e da Gerência. Em

contratados pela Ebserh, mas para manter os três turnos de aten-

contrapartida, o Cacon auxilia repassando doações que rece-

dimento precisava dobrar este número, já que alguns funcionários

bem ao abrigo.

estão cumprindo aviso prévio no serviço. Cada turno de tratamento é realizado com três profissionais técnicos. Com a redução, a

Farmacêuticos

Radioterapia passa a funcionar das 7 às 17 horas (antes o aten-

A Farmácia Hospitalar do HUPAA realiza, desde junho, um prepara-

dimento era feito das 7 às 22 horas). Os pacientes do 3º turno

tório para os farmacêuticos com objetivo de capacitar os profissio-

vão passar para manhã/tarde sem prejudicar o tratamento; mas, a

nais do hospital para o desenvolvimento de suas atividades clínicas

redução pode gerar uma fila interna, caso o número de pacientes

e inserção na equipe multidisciplinar. Entre os temas já abordados

novos cresça.

e programados estão: farmacocinética na clínica; farmacologia da
dor, farmacologia em urgências e emergências em UTI; interações

Casa de Apoio

medicamentosas e intoxicação medicamentosa em pediatria. Os

Com o fechamento da Casa de Apoio, ocorrido em setembro

professores ministrantes dessas aulas são os especialistas na área

do ano passado, pacientes do Cacon que moram no interior,

Max Viana; Eliane Campesatto; Ana Carolina Santana e Glaucevane

são carentes e não dispõem de familiares para hospedagem em

Guedes.
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