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Complexo aplica Plano de Reestruturação Tecnológico da Ebserh
Os hospitais Bettina Ferro e Barros Barreto, que formam o
Complexo
Hospitalar
da
UFPA/Ebserh,
substituem
equipamentos de informática obsoletos por outros de última
geração que se comparam aos de países de primeiro mundo.
A ação faz parte do Plano de Reestruturação Tecnológico
proposto pela Ebserh, que visa normatização e padronização
das características tecnológicas dos hospitais universitários
da Rede. O objetivo é garantir segurança, confiabilidade e
agilidade na transmissão de dados internamente. Desde o
início deste mês, a equipe de Tecnologia da Informação (TI)
do Complexo, junto à empresa contratada pela Ebserh, dedica-se para trocar 13 racks
(gabinete que abriga por padrão através de normas técnicas todo o material associado à
rede local do edifício) e 24 switches (dispositivos que ligam uma rede a outra). A perspectiva
é melhorar a gerência e desempenho do sistema de informatização dos hospitais.

GEP inscreve para minicurso de oratória
Estão abertas inscrições para o minicurso “Oratória para Defesa
de TCC e Palestra”, que acontece dia 26/4, das 14h/18h, no
auditório do Bloco B, no térreo do Instituto de Ciências da
Educação da UFPA. A inscrição custa R$ 20,00 para o público
externo e ocorre na hora da realização do minicurso, a partir das
12h. O público-alvo são estudantes e profissionais de todas as
áreas e disponibilizadas gratuitamente dez vagas às residências
médicas e dez para a multiprofissional, e 25 para profissionais
e bolsistas do Barros Barreto. Já para o Bettina Ferro são dez às residências médicas e 25
para profissionais e bolsistas. O minicurso será ministrado por Christiane Menezes, chefe
da Divisão de Gestão do Cuidado do Bettina, graduada em Fonoaudiologia e Direito e pósgraduada em Neurociências e Biologia Celular, Linguagem, Saúde Pública e Direito Médico.
A realização é da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do Complexo. Mais informações: 91
– 3201 8599 ou bibliotecahubfs@ufpa.br.

Barros Barreto capacita profissionais de saúde do Pará
A GEP do Complexo realiza dia 27/4, das 14h/17h, o II
Módulo da Educação Permanente à Distância, destinado
aos profissionais da atenção básica de saúde. Com o
tema “Atenção à saúde materno-infantil” a capacitação
foca na diabete gestacional e acontece por meio de
videoconferência da Rede Universitária de Telemedicina
(Rede Rute) do Barros Barreto. Mais informações: 91 –
3201 6652 ou dtehujbb@yahoo.com.br.

Residentes promovem curso de Interpretação de Exames Laboratoriais
O Programa de Residência Multiprofissional em Atenção ao
Paciente Crítico abriu inscrições para o curso “Interpretação de
Exames Laboratoriais para Profissionais de Saúde, com foco em
paciente crítico”. O evento acontece dia 20/5, das 8h/14h e
14h/17h, no auditório do Centro de Estudos do Barros, e são
ofertadas 100 vagas para acadêmicos e profissionais da área da
saúde. Mais informações: 91 – 98312 6141 (Danielle Maciel) ou
98363 2348 (Bruna Paixão).

HUJBB participa de estudo nacional sobre visita ampliada nas UTIs
O Barros Barreto é o único hospital do Pará que participa do
estudo multicêntrico intitulado “Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) Visitas: eficácia e segurança da visita ampliada aos
pacientes internados de terapia intensiva estendida nas
UTIS”. A pesquisa é realizada pelo Hospital Moinhos de Vento,
de Porto Alegre (RS), em parceria com o Ministério da Saúde,
por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Nacional
do Sistema Único de Saúde. A médica Alessandra de Lima
Leal e a enfermeira Luciana Maria Furtado Fernandes, ambas
da UTI do Barros, participaram dia 7/4, em Recife (PE), da
segunda reunião de investigadores do projeto.

Retomado exame aos pacientes com fibrose cística
O Barros Barreto realiza aos pacientes com fibrose cística
exames de microbiologia, como escarro e swab, que verifica
as bactérias que causam infecção. O de escarro acontece
normal e sempre duas vezes por semana atendendo 12
pacientes. O exame de swab estava suspenso desde 28/3
devido à falta de insumos, mas dia 19/4 o serviço foi
retomado. Alem disso, desde 20/2 não há falta de
medicamentos e suplementos aos pacientes. A aquisição
desses produtos são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e
somente dispensados na Farmácia do Barros. O hospital é referência no Norte do
tratamento da doença e conta hoje com cerca de 200 pacientes cadastrados

Mutirão de Laringe no Bettina atende 100 pacientes
Dia 16/4 aconteceu o 15º Dia Mundial da Voz e a 19ª
Campanha Nacional da Voz, que trouxe como tema “Dê voz
ao que é bom”, e o Bettina Ferro realizou Mutirão de
Laringoscopia, dia 12/4, quando atendeu 100 pacientes no
exame de videolaringoscopia, também usado para o
diagnóstico do câncer de laringe. O Bettina é um dos poucos
hospitais públicos no Pará que conta hoje com o exame e
obtém o diagnóstico com a realização da biópsia da lesão.
Caso confirmado diagnóstico de tumor, o HUBFS encaminha o paciente para o Hospital Ofir
Loyola, único hospital público que serve de referência no Estado para tratamento de tumor
maligno.
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