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ExpEdiEntE

Editorial tecnologia

Robô é dos mais novos
“servidores” do HuM

Construir um modelo de gestão 
hospitalar que não só respeite 

e considere todos os princípios do 
SUS, mas, sobretudo, contribua para 
o aperfeiçoamento dos pilares deste 
sistema que são: universalidade, re-
gionalização e hierarquização da rede, 
autonomia dos gestores, coordenação 
entre níveis de governo, transparência 
e controle social. Este é o foco princi-
pal do Hospital Universitário de Ma-
ringá (HUM), que completou 25 anos 
em 2014.

Neste processo, a atual gestão busca 
estabelecer parâmetros de competên-
cia administrativa, para consolidar o 
espaço físico com infraestrutura de 
qualidade; equipar as instalações fí-
sicas com os meios necessários para 
o desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e assistência do HU; 
além de constituir uma equipe de tra-
balho baseada na competência, quali-
ficação profissional e maior humani-
zação (foto) nas relações de trabalho. 
Este é um dos aspectos fundamentais 
de uma boa gestão: promover a va-
lorização profissional e a satisfação 
pessoal dos servidores, por meio de 
programas de qualificação, de cui-
dados com a saúde, de melhoria do 
ambiente e das condições de trabalho 
e de estímulo constante ao exercício 
de suas funções. É preciso melhorar 
as condições de trabalho dos diferen-
tes sujeitos implicados no processo 
de produção de saúde do HUM e, 

principalmente, adotar medidas para 
a resolução de problemas decorrentes 
da saturação crônica da capacidade de 
atendimento do Hospital Universitá-
rio.

Enfim, para resolver os problemas 
do HUM é preciso compreender a 
conjuntura interna, mas também a so-
cial, a econômica e a política, para in-
tervir concretamente na realidade, vi-
sando o benefício da população; criar 
articulações no âmbito municipal, es-
tadual e nacional, envidando esforços 
na busca de recursos junto aos órgãos 
competentes para ampliar e incorpo-
rar novas tecnologias no complexo de 
atenção à saúde, garantindo  moderni-
zação e a manutenção dos equipamen-
tos, sempre na busca da excelência no 
ensino de graduação, na residência 
e na pós-graduação, além do atendi-
mento à comunidade. 

Afinal, a função fundamental de 
um hospital é solucionar problemas 
de pessoas que estão sofrendo – e, se 
realiza bem este papel, atua, efetiva-
mente na melhoria da qualidade de 
vida da população que está sob a sua 
atuação. Isto, enfim, é a que o HUM 
se propõe e que as gestões do hospi-
tal vêm trabalhando há um quarto de 
século para garantir, como é possível 
ver nesta edição do Jornal da UEM. 
Boa leitura!

Superintendência do HUM

Por AnA PAUlA MAcHAdo VelHo

Um robô de telepresença é um 
dos personagens que habita o 

ambiente do Hospital Universitário 
Regional de Maringá (HUM). Desen-
volvido pelo engenheiro de produção 
Antonio Henrique Dianin, graduado 
pela UEM, o R1T1 é o primeiro robô 
de telepresença desenvolvido no Bra-
sil. 

Em 2013, a Project Robot, empre-
sa de Dianin que detém a patente do 
equipamento, apresentou um pro-
tótipo do R1T1 à direção do HUM, 
solicitando autorização formal para 
sua utilização nas dependências do 
hospital. O engenheiro foi orientado a 
informar o Núcleo de Inovação Tec-
nológica (NIT) da universidade sobre 
a proposta e discutir a relação da em-
presa com o HUM. Após avaliação do 
equipamento pelo Serviço de Con-
trole de Infecção Hospitalar (SCIH), 
o HUM passou a ser utilizado como 
espaço de testagem da aplicabilidade 
do robô, processo acompanhado pela 
equipe do Núcleo de Pesquisa Clínica 
(NPC) do hospital. A parceria foi des-
taque na edição do Fantástico, progra-
ma da Rede Globo, de 27 de abril.

Para Dianin, um robô de telepresen-
ça no ambiente hospitalar pode ser 
muito útil em consultas a pacientes, 

na interação com pacientes da pe-
diatria ou do ambulatório, na visita 
ou discussão de casos nas diferentes 
enfermarias (clínica, cirúrgica etc.) e 
na aproximação entre pacientes e fa-
miliares com histórico de longos pe-
ríodos de internação. “Robôs tocam 
profundamente nos seres humanos”, 
acredita ele. 

Sandra Bin, enfermeira coordenado-
ra de pesquisa do Núcleo de Pesqui-
sa Clínica, também aposta no R1T1 
como uma das principais ferramentas 
para implantar processos de humani-
zação no hospital. 

“Acredito que o robô de telepre-
sença pode quebrar o estigma do 
hospital como um local frio e difícil, 
associando o lúdico dos brinquedos 
tecnológicos às atividades da assis-
tência à saúde”, afirma ela. O robô de 
telepresença já foi também utilizado 
nas atividades do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH) pro-
gramadas em função do Dia Mundial 
de Controle de Infecção Hospitalar.   
O R1T1 vem sendo ainda dando apoio 
a consultas, na interação com pacien-
tes da pediatria ou do ambulatório, na 
visita ou discussão de casos nas dife-
rentes enfermarias e na aproximação 
entre pacientes e familiares com his-
tórico de longos períodos de interna-
ção, além de apoiar o Núcleo de Tele-

medicina e Telessaúde do HUM 

outras aplicações – A cirurgiã-den-
tista Camila Fracalossi, aluna do Pro-
grama de Pós-Graduação em Odon-
tologia Integrada da UEM, defendeu 
sua dissertação de mestrado com a 
ajuda do R1T1. As duas membros da 
banca foram as professoras: Ana Es-
tela Haddad, da Faculdade de Odon-
tologia da Universidade de São Paulo 
(USP) e coordenadora do Núcleo de 
Teleodontologia da FO-USP; e Maria 
Celeste Morita, da Universidade Esta-
dual de Londrina (UEL) e presidente 
da Associação Brasileira de Ensino 
Odontológico (Abeno). As duas ava-
liaram o trabalho das suas cidades de 
origem. A mestranda apresentou o tra-
balho Avaliação dos fatores que Apro-
ximam os Profissionais do SUS das 
Medidas Preventivas Contra a Cárie 
Dentária: uma pesquisa de opinião no 
Estado do Paraná, no auditório do Nú-
cleo de Educação a Distância (Nead), 
em Maringá. O R1T1 fez a mediação.

E o robô, chamado carinhosamen-
te de Agauzinho, já foi até mestre de 
cerimônias. Acompanhou o professor 
Mauro Baesso, na cerimônia de posse 
como novo reitor da UEM em outubro 
deste ano.

um quarto de século 
cultivando qualidade de vida
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Hospital Escola

ensino, pesquisa e assistência
Este é o tripé que sustenta as atividades e a razão de ser do HUM

Por JUliAnA dAibert

Embora a assistência ao pacien-
te seja a prestação de serviço 

mais conhecida do Hospital Uni-
versitário Regional de Maringá 
(HUM), o ensino e a pesquisa 
compõem o tripé que sustenta 
suas atividades. O hospital ofe-
rece campo de ensino, pesquisa e 
extensão aos acadêmicos dos cur-
sos de graduação e pós-graduação 
do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), a outras categorias profis-
sionais da UEM e às demais ins-
tituições de ensino, possibilitando 
que alunos e professores tenham 
um espaço de formação e de uti-
lização de técnicas que integram 
equipes multidisciplinares.

Com titulação equivalente a de 
um curso de pós-graduação lato 
sensu com reconhecimento pela 
Comissão Nacional de Residên-
cia Médica do Ministério da Edu-
cação (MEC), as residências do 
HUM tiveram início em 2000. 
Atualmente, são oferecidas nas 
áreas de Anestesiologia, Cirurgia 
Geral, Clínica Médica, Medicina 
da Família e Comunidade, Pedia-
tria, Psiquiatria, Cirurgia Torácica, 
Neonatologia, Medicina Intensiva 

Pediátrica, Ginecologia e Obste-
trícia e Reumatologia. 

“A Residência Médica do HUM 
é solidificada pelo nível de exce-
lência, sendo referência nas áreas 
de atuação não só no Paraná, mas 
em todo o país”, diz o médico Ivan 
Murad, presidente da Comissão 
de Residência Médica (Coreme). 
As 58 vagas anuais são disputadas 
por alunos de estados com Bahia, 
Acre, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Santa Catarina, além de 
egressos da própria UEM. 

Mais residências – O HUM 
também oferece programas de 
residência em saúde nas moda-
lidades Multiprofissional e Área 
Profissional da Saúde, também 
chamada Uniprofissional, ambas 
na Atenção à Urgência e Emer-
gência. 

A Residência Integrada Multi-
profissional na Atenção à Urgência 
e Emergência oferece vagas para 
enfermeiros, psicólogos e farma-
cêuticos. A principal característica 
desta modalidade, ainda nova no 
Brasil, é compartilhar e integrar o 
conhecimento dos diferentes pro-
fissionais, capacitando-os para o 
trabalho em equipe na urgência e 
emergência. As vagas para a Re-

sidência em Farmácia com ênfase 
em Análises Clínicas na Atenção à 
Urgência e Emergência são desti-
nadas a farmacêuticos que tenham 
cursado as disciplinas profissiona-
lizantes da área de Análises Clíni-
cas ou de Farmácia Bioquímica. 

As atividades das duas modali-
dades de residência são desenvol-
vidas em dois anos com base em 
conteúdos teóricos e práticos por 
meio da formação em serviço. A 

maioria das atividades práticas é 
realizada no HUM, com o restan-
te complementado em serviços de 
urgência e emergência intra e pré-
hospitalar vinculados à Secretaria 
Municipal de Saúde. 

No HUM também atuam profis-
sionais vinculados ao Programa 
de Residência Técnica em Siste-
ma Único da Assistência Social 
(Restec), das secretarias da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior 

(Seti) e de Desenvolvimento So-
cial (Seds). O programa, desen-
volvido na modalidade a distância 
como pós-graduação lato sensu, 
oferece vagas a profissionais das 
áreas de serviço social, psicologia, 
direito, ciências contábeis, admi-
nistração, pedagogia, jornalismo, 
publicidade e propaganda, secre-
tariado, engenharia da computa-
ção (tecnologia da informação ou 
ciência da computação).

O Núcleo de Pesquisa Clínica (NPC) é o pri-
meiro projeto voltado exclusivamente à pes-

quisa dentro do HUM e o único do Estado ligado 
à Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC), do 
Departamento de Ciência e Tecnologia do Minis-
tério da Saúde (Decit). Criado a partir da ideia do 
Departamento de Medicina (DMD) em implantar a 
pesquisa clínica no hospital, o núcleo sistematiza e 
orienta as boas práticas de execução de pesquisas 
que envolvem seres humanos.

“Pode ser a realização de uma pesquisa para o 
desenvolvimento de um novo fármaco em parce-
ria com as indústrias farmacêuticas ou a assessoria 
a pesquisadores na elaboração e desenvolvimento 
de pesquisa clínica. Como membro da RNPC o nú-
cleo deve priorizar as pesquisas de interesse para o 
SUS”, explica o médico e docente Sergio Yamada, 
coordenador do NPC. 

O estudo do perfil dos adolescentes que aguar-
davam para ser submetidos à cirurgia bariátrica e 
daqueles que passaram pelo procedimento estreitou 
os laços entre o NPC e o Núcleo de Estudos Multi-
profissional da Obesidade (Nemo), que desenvolve 
projetos de intervenção com adolescentes com ex-
cesso de peso. De acordo com o pesquisador Nel-
son Nardo Junior, coordenador do Nemo, a equipe 
do núcleo ofereceu todo o suporte para o início das 
atividades dentro do HUM, como espaço e equipa-
mentos necessários à acolhida dos participantes. 

“Por enquanto, fazemos principalmente as ava-
liações clínicas pré e pós intervenção no hospital. 
Nosso estudo com pacientes bariátricos está sendo 
reorganizado para iniciar um estudo longitudinal 
dentro do NPC”, diz Nardo.

Atenção ao ser humano
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Memória

HuM: há 25 anos construindo a história da saúde pública local e regional
Uma trajetória de visão, parcerias e responsabilidade com a população

Por JUliAnA dAibert

Em 1989, quando o Hospital Uni-
versitário Regional de Maringá 

(HUM) foi fundado, a cidade tinha 
42 anos e trilhava, a passos largos, o 
caminho rumo à pujança econômica 
e social que a projetaria nacional-
mente. No entanto, os habitantes à 
época não dispunham de um hospi-
tal público para atendimento. O fato 
serve para ilustrar a responsabilida-
de histórica do hospital criado em 
um momento político de universa-
lização da saúde por dois gestores 
visionários – o prefeito Said Felício 
Ferreira e o reitor da UEM Fernan-
do Ponte de Souza - para servir de 
retaguarda ao primeiro curso de 
Medicina criado na cidade, mas que, 
25 anos depois, continua inconcluso 
fisicamente. 

O médico Paulo Roberto Dona-
dio, docente do Departamento de 
Medicina (DMD) e coordenador 
do Programa de Residência Médi-
ca em Reumatologia do HUM, faz 
parte desta história desde o início. 
Em 1986, recém concursado como 
médico do Ambulatório Médico e 
de Enfermagem, ele acompanhava 
as discussões sobre a necessidade 
de ampliação do serviço público 
de saúde na cidade, o que incluía a 
criação de um hospital. “No início 
dos anos 1980, Maringá tinha ape-
nas três unidades básicas de saúde 
e uma em cada distrito”, lembra o 
médico. 

O cenário que abriu caminho ao 
HUM começou a ser sedimenta-
do com o investimento massivo na 
atenção básica à saúde. Até o final 
de 1986, o número de postos de saú-
de instalados em diferentes bairros 
saltou de cinco para 20. “Em uma 
única gestão administrativa, a rede 
pública foi expandida vertiginosa-
mente”, diz Donadio. De maneira 
muito simplista e resumida, a ex-
pansão da rede implicava em um 
ponto fundamental: mão de obra 
qualificada. O hospital público, cuja 
criação seria vinculada à criação 
dos cursos de Medicina e Odonto-
logia, era questão de tempo. E este 
não tardou chegar. O sinal claro e 
inequívoco foi a assinatura, em 23 
de dezembro de 1986, do convênio 
de cooperação entre a prefeitura e a 
UEM. 

No ano seguinte, o reitor nomeou 
uma comissão formada por repre-
sentantes dos departamentos das 
áreas da saúde que ofereciam dis-
ciplinas aos novos cursos (enfer-
magem, psicologia, farmácia etc.), 
da Sociedade Médica de Maringá 
e da Associação Maringaense de 
Odontologia (AMO), dando a ela a 
incumbência de elaborar os projetos 
para implantação dos cursos. Dona-
dio era o presidente. 

“Trabalhamos um ano. Os proje-
tos foram aprovados no começo de 
1988 e as primeiras turmas começa-
ram no segundo semestre”, conta o 
médico. Por seu turno, a prefeitura 
comprometeu-se a destinar recursos 

para os equipamentos que seriam 
utilizados nas disciplinas básicas 
dos cursos das áreas afins, além de 
construir, dentro do câmpus, uma 
unidade de pronto-socorro, chama-
da de “embrião do futuro hospital 
universitário.”

Plantão – Até então quem preci-
sava de atendimento em urgência/
emergência tinha de esperar o perí-
odo noturno ou os finais de semana. 
O serviço funcionava no prédio da 
secretaria municipal de Saúde, de 
maneira improvisada e inadequada. 
A equipe de plantonistas médicos 
não era contratada do município, 
mas integrava o corpo clínico dos 
hospitais privados. Funcionava as-
sim: os hospitais se revezavam nas 
noites e finais de semana para os 
internamentos necessários, cujos 
médicos recebiam de acordo com o 
número de pacientes atendidos.

O embrião do HUM foi inaugura-
do em 28 de outubro de 1988 sem 
que a contratação de pessoal hou-
vesse sido autorizada pelo governo 
do Estado. Novamente, universida-
de e prefeitura se unem para viabi-
lizar o funcionamento do serviço. 
A solução encontrada foi transferir 
para a nova unidade o improvisado 
esquema municipal de revezamento 
da equipe dos hospitais privados. O 
acordo permitiu o início das ativida-
des em 20 de janeiro de 1989. 

Equipado com auxílio da Funda-
ção Caetano Munhoz da Rocha e de 
doações de instituições públicas e 

privadas, a nova unidade passou a 
atender, em regime 24 horas, urgên-
cias e internações de curta perma-
nência de procura espontânea e de 
encaminhamentos da rede ambula-
torial de Maringá e região em pedia-
tria, clínica médica, traumatologia e 
cirurgia geral de pequeno porte. 

A enfermeira Maria Amélia Fer-
nandes, chefe do Serviço de Pron-
tuário do Paciente (SPP), lembra-se 
do período. À época funcionária 
municipal, ela fez parte do grupo 
de servidores enviados ao HUM 
para dar início ao funcionamento do 
serviço. Segundo ela, o que aconte-
ceu de fato foi mudança de local do 
pronto-socorro municipal, que até 
então funcionava na esquina da rua 
Santos Dumont com a avenida São 
Paulo, para o “embrião do HUM”. 

“O modo de funcionar foi mantido, 
só mudou de lugar”, diz ela. 

O único prédio existente era a en-
fermaria onde hoje funciona a re-
cepção social. Os profissionais mé-
dicos que se revezavam eram dos 
hospitais Santa Lúcia, Brasília, San-
ta Rita e Santa Casa. “Atendíamos 
o que era preciso atender e, quando 
havia necessidade de internação, a 
ambulância buscava o paciente e le-
vava para o hospital da vez”, conta 
a enfermeira. 

A exemplo da enfermeira, outros 
servidores municipais também pres-
taram concurso, enquanto alguns 
preferiram voltar para as unidades 
básicas. 

Pode parecer difícil de acreditar, 
mas, segundo Maria Amélia, nos 
primórdios do pronto-socorro, o 
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da saúde pública local e regional
número de atendimentos era maior 
do que o registrado atualmente, e o 
motivo é simples: “Atendíamos de 
tudo.”

Foi assim durante cerca de três 
meses, até a realização do primeiro 
concurso e contratação das primei-
ras equipes de médicos plantonistas. 
Os profissionais de enfermagem, 
limpeza e demais unidades de apoio 
do quadro de servidores municipais 
foram mantidos até o final de 1989, 
depois foram substituídos por servi-
dores concursados. 

Os recursos para a manutenção do 
HUM são provenientes dos atendi-
mentos ao SUS, por meio de convê-
nios entre a UEM e as secretarias de 
saúde municipal e estadual e con-
tratos com o Ministério da Saúde. A 
folha de pagamento é custeada pelo 
Tesouro do governo do Paraná.

O hospital não dispõe de recursos 
próprios para o financiamento das 
obras, uma vez que o orçamento é 
integralmente comprometido com a 
manutenção das atividades de assis-
tência e ensino.

Patrimônio da região – Porém, 
25 anos depois de sua inauguração, 
o HUM perdeu o posto de único 
hospital público de Maringá, mas 
tornou-se referência em média e 
alta complexidade para a cidade e 
para uma macrorregião estimada em 
mais de 1,7 milhão de habitantes. 

Ao longo deste quarto de sécu-
lo, conciliar as características de 
hospital ensino e hospital público 
regional tem sido um desfio diário 
que extrapola o respeito institucio-
nal sempre presente na relação entre 
universidade, prefeitura e governo 
estadual. A área construída prevista 
de 27.800 mil m², os 300 leitos pre-
vistos em 1989 e nunca saídos do 
papel e somente três salas cirúrgicas 
há muito são insuficientes para dar 
conta da demanda, atualmente de 
sete mil procedimentos mensais. 

Apesar das deficiências, as trans-
formações pelas quais o HUM pas-
sou em pouco mais de duas décadas 
são inegáveis. E os dias que virão, 
conforme proposta do Plano Diretor 
da instituição hospitalar e descrito 
em sua própria visão de futuro - ser 
um complexo hospitalar reconheci-
do por sua excelência nas áreas de 
ensino, produção científica e assis-
tência - são promissores.

Serviço de Prontuário de Paciente

RelAtÓRIO DA DIVISÃO De SeRVIÇOS GeRAIS - ANO 2014
TIPO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL MÉDIA

PRONTO ATENDIMENTO 3636 3306 3733 3678 3439 3445 3424 3643 3738 3958 36000 4000

Clínica Médica 566 509 667 716 619 614 565 569 593 693 6111 679

Clínica Pediátrica 231 205 276 250 230 224 182 234 224 250 2306 256

Clínica Cirúrgica 1108 1029 1128 1110 1023 1034 1005 1102 1115 1171 10825 1203

Clínica Ortopédica 1171 1079 1165 1132 1070 1080 1186 1266 1284 1325 11758 1306

Clínica Ginecológica/Obstétrica 519 454 445 438 455 445 440 417 454 455 4522 502

Outros 41 30 52 32 42 48 46 55 68 64 478 53

AMBULATÓRIO 2265 3058 2987 3478 3519 2854 3614 3631 3828  29234 3248

Especialidades 1053 1640 1621 1767 1706 1459 1891 1796 1865  14798 1644

Consultas e retorno de internação 1212 1418 1366 1711 1813 1395 1723 1835 1963  14436 1604

INTERNAÇÕES 802 741 802 832 798 830 823 848 836 794 8106 901

Clínica Médica 41 30 39 36 40 35 45 30 31 40 367 41

Clínica Pediátrica 54 44 50 36 41 35 45 51 44 45 445 49

Clínica Cirúrgica 58 49 59 52 47 48 47 50 56 69 535 59

Clínica de Ginecológica/Obstétrica 109 100 92 94 95 89 101 87 91 80 938 104

Clínica Ortopédica 16 15 17 9 12 12 17 17 20 11 146 16

Semi-intensivo neonatal 7 10 8 6 6 10 7 11 6 8 79 9

UTI Neonatal 9 18 9 10 13 11 9 13 7 12 111 12

UTI Pediátrica 19 17 22 17 17 15 16 20 16 6 165 18

UTI Adulto 13 13 8 11 18 21 16 17 27 23 167 19

Internações PA 476 445 498 561 509 554 520 552 538 500 5153 573

CIRURGIAS REALIZADAS 278 290 313 279 264 254 277 282 269 284 2790 310

Fonte: DSG - Divisão de Serviços Gerais | Dados de janeiro a outubro 2014
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infraestrutura

O Hospital universitário de Maringá e suas unidades



7

O Hospital universitário de Maringá e suas unidades
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descritivo

Hospital universitário Regional de Maringá – HuM

Órgão suplementar vinculado à 
Reitoria da Universidade Esta-

dual de Maringá e academicamente 
ao Centro de Ciências Biológicas 
e da Saúde (CCS), com 100% de 
atendimento ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Hospital ensino de 
caráter público com atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

terreno: 75.740,20 m2
Área construída: 11.125,63 m2
leitos de internação: 123 
31 no Pronto-Atendimento
66 nas enfermarias, sendo 8 na 
UTI Adulto, 6 na UTI Pediátrica e 
8 na UTI Neonatal 

Pronto-Atendimento (PA)
Atendimento de urgência e emer-
gência 24 horas com plantonistas 
em Traumato-ortopedia, Clínica 
Médica, Clínica Cirúrgica, Pedia-
tria, Ginecologia e Obstetrícia, 
além de profissionais de retaguar-
da em várias especialidades.
Média mensal: 3 mil pacientes
*a unidade não é pronto-socorro 
porque não atende aos critérios 
técnicos previstos para tal pelo 
Ministério da Saúde. 

internamento
Unidade de internamento de pa-
cientes nas clínicas médica, pedi-
átrica, cirúrgica, ortopedia e gine-
cologia e obstetrícia. 

Ambulatório
(consultas especializadas)
De responsabilidade dos médicos 
residentes e internos sob orienta-
ção de docentes do Departamento 
de Medicina, a unidade atende às 
especialidades: anestesiologia, 
berçário, buco maxilo, cardiologia, 
cardiologia pediátrica, cirurgia car-
díaca, cirurgia geral, cirurgia pedi-
átrica, cirurgia plástica, cirurgia to-
rácica, cirurgia urológica, cirurgia 
vascular, clínica médica, dermato-
logia adulto e pediátrica, endocri-
nologia, endocrinologia pediátrica, 
oftalmologia, gastroenterologia, 
gastroenterologia cirúrgica, gine-
cologia e obstetrícia, hematologia, 
hepatologia, nefrologia, nefrologia 
pediátrica, moléstias infecciosas, 
neurologia, neurocirurgia, neuro-
logia pediátrica, obesidade mórbi-
da, ortopedia, otorrinolaringologia, 
pediatria, pneumologia, pneumo-
logia pediátrica, psiquiatria, reu-
matologia e retinologia. 

Média mensal: 2,8 mil consultas

Ambulatório de enfermagem ao 
Pré-natal de baixo risco
Organizado por enfermeiros e do-
centes do Departamento de Enfer-
magem.

Ambulatório de tratamento de 
Feridas
É um setor da área de enfermagem 
que tem como foco cuidar de pa-
cientes com feridas crônicas.

Hemocentro
Unidade de distribuição de sangue 
e hemoderivados ao HUM, hospi-
tais de Maringá e região.

cirurgias eletivas e de Urgência/
emergência
Cerca de 290 cirurgias/mês entre 
procedimentos de urgência, emer-
gência, partos e cesáreas. 

exames especializados
Raios-X (24 horas), Tomografia, 
Ultrassonografia, Endoscopia di-
gestiva alta, Anatomopatológico e 
Colonoscopia. 

laboratório de Análises clínicas
Possui Certificado de Excelência e 
Qualidade Total. 
Média mensal: 15 mil, sendo meta-
de dos exames de urgência. 

Farmácia Hospitalar
Centro de Referência Regional 
para Nutrição Parenteral. Fornece 
todos os materiais e medicamentos 
aos pacientes. 

Serviço de informação de 
Medicamentos (SiM)
Orientação, por telefone ou pes-
soalmente, sobre medicamentos a 
profissionais, acadêmicos e resi-
dentes do HUM.

centro de controle de 
intoxicações (cci)
Presta assessoria e consultoria em 
urgências toxicológicas. Atende 24 
horas.

banco de leite Humano
Presta orientação e assessoria sobre 
amamentação, além de captar, pro-
cessar e fornecer leite humano para 
unidades de terapia intensiva de 5 
hospitais de Maringá e região. 
Média mensal: 300 litros 

outros Serviços: Apoio Adminis-
trativo, Almoxarifado, Anatomo-
patológico, Compras, Contabili-
dade, Costura, Biblioteca Setorial, 
Assessoria Técnica Científica, Ele-
trocardiograma, Endoscopia, Fa-
turamento, Laboratório, Limpeza, 
Nutrição e Dietética, Prontuário 
do Paciente, Psicologia Hospitalar, 
Radiologia, Recepção, Recursos 
Humanos, Segurança, Transporte, 
Ultrassonografia, Fisioterapia, La-
vanderia, Serviço Social, Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH), Serviço de Notificação e 
Vigilância Epidemiológica, Comis-
são Intra Hospitalar de Captação e 
Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante (CIHDOTT), Servi-
ço de Hemodiálise para pacientes 
graves em estado crítico. 

Serviços terceirizados: exames 
laboratoriais e de imagem mais 
complexos, hemodinâmica, manu-
tenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos.
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Álbum de fotos

As imagens do HuM no passado

Fonte: Assessoria de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa e Núcleo de Recursos Audiovisuais (Nuravi).

1

2

3

1 - 1a e 2a turma de formandos de
 Odontologia

2 - Autoridades no planejamento do
 complexo da HUM.

3 - Doação ao banco de leite. Placa de inauguração

Obras da 1a fase do HUM

1a fase de obras construídas
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Serviços

Atendimento de excelência
para Maringá e região

No decorrer dos 25 anos de existência, o Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) 
consolidou serviços de excelência em diversas áreas, entre os quais destacam-se o 

Hemocentro Regional, o Banco de Leite e o Programa Rede Mãe Paranaense 
Por JUliAnA dAibert

Hemocentro regional de 
Maringá

O Hemocentro Regional de 
Maringá é uma diretoria 

do HUM e integra a rede pú-
blica de bancos de sangue do 
Paraná - Hemepar. Suas ativi-
dades tiveram início em 1992, 
com atuação em Maringá e em 
30 municípios da 15ª Regional 
de Saúde, na assistência à rede 
de serviços nas áreas de hema-
tologia e hemoterapia, suprin-
do as necessidades de sangue, 
hemocomponentes e hemode-
rivados. Todas as atividades 
estão em harmonia com as di-
retrizes da coordenação geral 
de Sangue e Hemoderivados 
do Ministério da Saúde. 

Unidade de referência, com 
74 servidores, o serviço é 
responsável pela captação 
de doadores de sangue para 
promoção da doação volun-
tária não remunerada, coleta 
de sangue interna e externa, 
processamento do sangue 
coletado dentro de rigoro-
sas normas técnicas, exames 
imuno-hematológicos e so-
rológicos dos doadores, con-
trole de qualidade de hemo-
componentes, fornecimento 
de sangue e hemocomponen-
tes dentro da área de abran-
gência e para demais unida-
des da rede Hemepar, prefe-
rencialmente à rede SUS e 
aos hospitais conveniados. 
Também realiza captação e 
cadastro de candidatos à do-
ação de medula óssea e cur-
sos e treinamentos referentes 

às questões hemoterápicas, 
sempre estimulando a pes-
quisa científica e garantindo 
a qualidade dos produtos na 
sua área de abrangência.

O Hemocentro ainda con-
ta com um ambulatório de 
ematologia e emoterapia que 
é referência para atendimen-
to de coagulopatias heredi-
tárias e hemoglobinopatias 
para a 15ª Regional de Saú-
de, além de proceder a san-
grias e transfusões a nível 
ambulatorial.

Em busca de novas opor-
tunidades e com o objetivo 
de implantar a moderniza-
ção gerencial, o Hemocen-
tro implantou, em março de 
2011, um sistema de gestão 
da qualidade certificado pela 
norma ISO 9001:2008. A 
manutenção da certificação 
vem sendo acompanhada por 
auditorias semestrais. 

Toda esta estrutura só é pos-
sível graças à nobreza dos 
doadores e candidatos à do-
ação que se dirigem diaria-
mente ao serviço para ofere-
cer gotas de vida a quem pre-
cisa. Para doar sangue, basta 
estar em boas condições de 
saúde, apresentar documento 
oficial com foto, pesar mais 
de 50 quilos e estar bem ali-
mentado. 

Voluntários – Do total de 
doadores de sangue do He-
mocentro em 2014, 93% 
deles buscou o serviço de 
maneira espontânea, sim-
plesmente para exercitar a 
generosidade e a solidarie-
dade. Os demais foram doa-
dores de reposição, ou seja, 

que doaram para conhecidos 
necessitados. Quem doou 
sangue mais de 15 vezes des-
de 2003, ano em que os regis-
tros de doação informatizada 
tiveram início, é chamado do 
doador fidelizado, e o Hemo-
centro possui 295 deles. 

O serviço tem sido bem 
avaliado pelos usuários, 
conforme dados da última 
pesquisa. Realizada entre ja-
neiro e setembro deste ano, 
a pesquisa mediu o índice de 
satisfação dos usuários, en-
tre os doadores de sangue – 
de coletas interna e externa 
-, entre os pacientes e entre 
os hospitais conveniados. Os 
índices mantiveram a média 
histórica dos últimos anos, 
ficando, respectivamente, em 
99,2%, 98,2%, 96,5% e 95%.

 
números Hemocentro 
1 mil doadores por mês 
Atende 30 hospitais conve-
niados de Maringá e região 
Horário de funcionamento: 
segunda à sexta-feira – 7h às 
18h30
Sábado: 7h às 12h30
Contato: 3011-9400

banco de leite Humano 
(blH)

A média mensal de doações 
ao Banco de Leite Humano 
(BLM) do Hospital Univer-
sitário Regional de Marin-
gá (HUM) é de 300 litros, 
quantidade doada por mães 
de Maringá e cidades da 
microrregião - Sarandi, Pai-
çandu e Marialva -, além de 

Campo Mourão, Paranavaí, 
Mandaguari e Astorga. 

A quase totalidade do leite 
do banco é fornecida para as 
unidades de terapia intensi-
va neonatais do HUM, Santa 
Casa de Maringá, Hospital 
Paraná, Hospital Santa Rita 
e Hospital São Marcos, além 
das santas casas de Campo 
Mourão e Paranavaí.

O peso de bebês prematu-
ros internados em UTI neo-
natal varia entre 500 gramas 
e 1,5 quilo. Quando o bebê 
recebe alta da UTI e vai para 
casa, em casos muito espe-
ciais o banco fornece leite 
para amamentação até que o 
bebê alcance, pelo menos, 2 
quilos.

O HUM dispõe de veículo 
próprio para coletar, quatro 
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vezes por semana, as doações 
em Maringá e na microrre-
gião. O leite das doadoras 
das cidades da macrorregião 
é trazido uma vez por sema-
na e, na volta para a cidade 
de origem, o leite coletado 
na semana anterior é devol-
vido pasteurizado. 

Todo o leite doado ao Ban-
co de Leite Humano é pas-
teurizado e passa por rigo-
roso controle de qualidade 
físico-químico antes de ser 
encaminhado aos consumi-
dores, como exames de aci-
dez Dornic e de composição 
nutricional. Orientações prá-
ticas sobre amamentação, so-
bre ordenha manual e sobre 
a própria doação de leite são 
fornecidas diária e pessoal-
mente às mães que agendam 
horário no banco ou também 
por telefone. 

A equipe profissional do 
serviço é interdisciplinar e 
formada por oito pessoas, 
entre enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, fonoaudió-
loga, nutricionista e pessoal 
de apoio. 

Padrão ouro – Em 2014, o 
Banco de Leite Humano re-
cebeu a certificação Padrão 
Ouro em Excelência pela 
Rede Brasileira de Bancos de 
Leite Humano (RedeBLH), 
devido ao seu desempenho. 
Anualmente, os bancos de 
leite humano são avaliados 
e certificados de acordo com 
os critérios de excelência 
preconizados pela RedeBLH 
nas categorias Ouro, Prata e 
Bronze.

O Banco de Leite do HUM 
recebeu o certificado pelo 
terceiro ano consecutivo, 
mas, pela primeira vez, su-
biu ao pódio. Beatriz Geno-
vez, enfermeira responsável 
pelo serviço, enumera a re-
novação dos equipamentos 
e o aumento do número de 
coletas e visitas domiciliares 
– possível graças ao veículo 
adquirido pelo hospital este 
ano – como os principais fa-
tores que contribuíram com 
o bom resultado obtido em 
2014 e a consequente con-
quista da categoria máxima 

da certificação. Para o ano 
que vem, as perspectivas são 
ainda melhores, pois o banco 
será reformado e ampliado.

consultora internacional 
- A enfermeira Beatriz Geno-
vez é a nova consultora inter-
nacional em aleitamento ma-
terno pelo Internacional Bo-
ard of Lactation Consultant 
Examiners (IBCLE), com 
sede nos Estados Unidos. 
No Brasil, há 65 consultoras 
internacionais, sendo três no 
Paraná, incluindo Beatriz.

O teste de proficiência para 
interessados em tornar-se 
consultores internacionais 
em aleitamento materno é 
aplicado uma vez por ano, 
simultaneamente em dife-
rentes países. Na prática, 
o título equivale a uma es-
pecialização lato sensu na 
área, inexistente no Brasil. 
“A certificação chancela o 
atendimento como profissio-
nal de aleitamento”, explica 
a enfermeira.

Para além do mérito pesso-
al, Beatriz reconhece o apoio 
recebido da Universidade 
Estadual de Maringá e do 
HUM para o cumprimento 
das cargas horárias de espe-
cializações e mestrado. “A 
conquista também é das ins-
tituições”, afirma ela. 

números banco de leite
Litros de leite: 300/mês
Orientações (pessoalmente/
telefone): 
Horário de funcionamento: 
Contato: 3011-9174

rede Mãe Paranaense

Durante cerca de 12 anos, 
o HUM manteve um Ambu-
latório de Gestação de Alto 
Risco, que atendia por livre 
demanda pacientes de Ma-
ringá e região. De acordo 
com a enfermeira Viviani 
Guilherme, embora os pro-
fissionais e o serviço fossem 
adequados aos casos mais 
graves, não se recusava aten-
dimento a quem precisasse. 
“De maneira geral, o vínculo 
da mulher com o profissional 
de saúde no serviço público 

durante o período pré-natal 
não era muito estreito. Não 
se sabia nem onde o bebê 
iria nascer. O que havia de 
efetivo era que as gestantes 
de Maringá dariam à luz na 
Santa Casa”, conta Viviani. 

A implantação do Programa 
Rede Mãe Paranaense, inspi-
rado no Programa Rede Ce-
gonha, do Ministério da Saú-
de, assumiu o cuidado com 
a gestante e o recém-nato e 
mudou esse panorama. Pre-

sente no HUM desde 2012, o 
programa organizou os ser-
viços em forma de rede, in-
cluindo assistência perinatal 
e referência para o parto em 
maternidades e hospitais. 

Na prática, e de acordo com 
o fluxo previamente estabe-
lecido, a gestante residente 
em um dos 30 municípios da 
15º Regional de Saúde tem o 
primeiro atendimento na uni-
dade básica de saúde (UBS), 
que faz o diagnóstico e a 

classificação do risco gesta-
cional. Diante disso, o pré-
natal das gestantes de baixo 
risco continua sendo feito na 
unidade básica. As pacientes 
de risco intermediário são 
atendidos no Cis-Amusep e 
as de alto risco, no HUM e 
na Santa Casa. “A Rede vin-
culou a gestante ao serviço, 
o que é uma garantia de di-
reitos”, afirma Viviani.
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25 anos de cuidados e dedicação

título envolve HuM e seus 
pequenos pacientes 

Confiança

Amigo da Criança

Em 15 de setembro de 2003, o Hos-
pital Universitário Regional de 

Maringá (HUM) recebeu o título de 
Hospital Amigo da Criança, concedi-
do pelo Ministério da Saúde como re-
sultado do trabalho iniciado em 1995 
para promover, proteger e apoiar o 
aleitamento materno. 

O HUM integra a rede de Hospi-
tais Sentinela, projeto gerido pelo 
Ministério da Saúde/Agência Na-

Por JUliAnA dAibert

Celso Corbelli conhece o Hospital 
Universitário Regional de Ma-

ringá (HUM) como a palma da mão. 
Paciente desde 1992, quando se viu 
obrigado a tratar das consequências 
de um diabetes até então silencioso, o 
aposentado é um exemplo da qualida-
de de vida proporcionada pelo acesso à 
saúde pública de qualidade. 

Corbelli teve de amputar metade da 
perna em função de uma necrose no 
pé esquerdo causada pela perfuração 
de um prego. Foram oito cirurgias 
antes da amputação e uma peregri-
nação por diferentes hospitais, uma 
vez que ele tinha plano de saúde, até 
chegar ao HUM. Além da perna es-
querda, Corbelli também amputou os 
cinco dedos do pé direito.

O paciente gosta de contar que, 

nesse tempo todo, foi atendido por 
502 alunos dos anos finais do cur-
so de medicina, os internos, muitos 
dos quais o convidaram para a festa 
de formatura. “Logo depois da cirur-
gia ,eu fazia curativos na perna três 
vezes por semana. A cada vez um 
interno diferente me atendia”, conta 
ele. O tratamento evoluía conforme 
as condições do paciente, que foi 
atendido por especialistas de todas as 
clínicas. 

Corbelli se lembra de quando in-
terromperam o cafezinho no ambula-
tório e viu com alegria a volta deste 
agrado nesse ano, desta vez de ma-
neira solidária pelos voluntários dos 
Vicentinos e Pastoral da Saúde da 
Paróquia Santa Isabel de Portugal. 

Chamando os profissionais pelo 
nome e circulando pelos corredores 
como quem já se acostumou como 
caminho, o paciente afirma que nun-

ca teve pressa para ser atendido, e 
que em não raras vezes ficou o dia 
inteiro no hospital. “Eu sempre fui 
muito bem atendido. Conheço muita 
gente aqui e sinto um carinho espe-
cial pela equipe”, diz ele. 

A enfermeira Marli Balan, atual 
diretora de Enfermagem do hospital, 
começou a atendê-lo enquanto ainda 
estava na graduação e integrava um 
projeto de extensão do Departamento 
de Enfermagem que levava os alunos 
à casa dos pacientes para fazer cura-
tivos. O reencontro se deu no próprio 
hospital, onde a enfermeira começou 
a trabalhar logo depois de formada. 

“Ele aderiu muito bem ao tratamen-
to e está sempre atento a qualquer 
alteração. Sem o acompanhamento 
do serviço de saúde certamente ele 
poderia ter sofrido muito mais com-
plicações”, diz a enfermeira.

cional de Vigilância Sanitária (An-
visa), cujo objetivo é manter e forta-
lecer a Rede Sentinela, qualificando 
o processo de trabalho nas áreas de 
apoio à assistência, visando maior 
qualidade e segurança aos proces-
sos e produtos e notificando eventos 
adversos e queixas técnicas de pro-
dutos de saúde, insumos, materiais, 
medicamentos, saneantes, kits para 
provas laboratoriais, equipamen-

tos médico-hospitalares e infecção 
hospitalar. O programa tem papel 
imprescindível na formação dos 
futuros profissionais comprometi-
dos com o uso racional de produtos 
médico-hospitalares, visando ao de-
senvolvimento de uma atenção sani-
tária de alto nível, com a utilização 
de produtos/procedimentos eficazes, 
seguros e de custos acessíveis para 
as instituições de saúde.

O HUM também está inserido na 
Rede Paranaense de Terapia Celu-
lar, criada para transferir tecnologia 
do setor de Transplante de Medula 
Óssea do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) aos hospitais universitários 
da UEM e UEL. A intenção é aten-
der os objetivos do hospital ensino 
de implantação de procedimentos de 
alta complexidade.

Os amigos Marli Balan e Celso Corbelli


