
Qual laboratório em Maceió está disponível 24h para você?

Laboratório de Análises Clínicas do HMAR

HMAR - Quais os requisitos básicos para o funcionamento do 
centro de material?
Albenice – Ter um espaço fisicamente determinado e 
especializado, ser próximo a setores como: centro cirúrgico, 
recuperação pós anestésica, UTIs, unidades fornecedoras como 
farmácia, almoxarifado e lavanderias. Contar com equipamentos 
como autoclaves, lavadoras, desinfectadoras, pias, balcões e 
dispositivos para limpeza e secagem. E quadro de recursos 
humanos qualificados.

HMAR - Como é feita a esterilização dos materiais?
Albenice – Os materiais, após serem submetidos ao rigoroso 
processo de limpeza, são preparados, empacotados com 
embalagens específicas, colocados na Autoclave (Equipamento 
responsável pela esterilização), em que são expostos a altas 
temperaturas, garantindo a morte dos microorganismos. Durante 
esse processo, são realizados testes que garantem e validam a 
eficácia da esterilização.

HMAR - Quais os processos do setor?
Albenice – Fornecer materiais adequadamente esterilizados que 
garantam uma assistência de qualidade; concentrar os materiais e 
instrumentais médicos hospitalares esterilizados/desinfectados; 
padronizar técnicas de limpeza, preparo, empacotamento e 
esterilização; treinar pessoal para atividades específicas; manter 
estoque de materiais a fim de atender às necessidades de todas as 
unidade assistenciais do hospital.

HMAR – Quais são os requisitos  fundamentais para quem 
trabalha no CME?

Albenice – A formação profissional (auxiliar, técnico de 
enfermagem e enfermeiro), garantindo o conhecimento 
necessário para cada atividade a ser realizada. O colaborador 
torna-se criterioso nas suas ações, devido à importância da sua 
área de atuação, pois só assim poderá prestar uma assistência de 
excelência aos  clientes.

HMAR - Na sua concepção, qual o grau de importância do CME 
para o hospital?
Albenice – O Centro de Material Esterilizado (CME) é de suma 
importância devido a dependência direta de todas as unidades 
assistenciais. Não existência hospital sem os serviços oferecidos 
por um CME. O mau funcionamento deste setor compromete a 
segurança e qualidade da assistência prestada aos nossos 
clientes.
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A importância da Central de Materiais 
Esterilizados no contexto hospitalar

Enfermeira alagoana, pós-graduada pela UNIFAL/UNIFOA-RJ em Gestão em Infecção 
Hospitalar, é responsável pelo Centro de Material e Esterilização do HMAR, sendo colaboradora 
desta instituição há 21 anos, e enfermeira do Centro de Atenção Psicossocial pela Secretaria 
Municipal de Maceió.

HMAR conquista consentimento 
para realização de Transplante de Rim

Segundo o Diário Oficial 

da União publicado em dois 

de maio de 2011, seção 1, 

página 93, artigos 2º e 29º, o 

Hospital Memorial Arthur 

Ramos está autorizado a 

realizar transplan-te de rim e 

retirada de órgãos e tecidos, 

sendo a partir desta data o 

terceiro centro de transplante 

renal de Alagoas. 

“No Brasil cerca de 90.000 pessoas sofrem de 

insuficiência renal em terapia dialítica e são 

Conselho Diretor do Hospital: José Lídio Nunes Lira, José Roberto R. 
Cavalcante,  Arnaldo Mendonça,  Yelnya Dória e José Cláudio L. F. Júnior.
Diretoria Clínica: Rinaldo Aguiar
Diretoria Administrativa-financeira: Allan Gama

Jornalista Responsável: Briana Meira da Silveira 1110-MTE/AL - 
brianameira@gmail.com - 2123-7089
Estagiária em Jornalismo: Cláudia Albuquerque
Fone: 2123-7000       Tiragem: 2000 exemplares

Expediente

O Laboratório do HMAR é avaliado por este programa

Serviços 
Patologia Clínica: Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Parasitologia, 
Uroanálise, Microbiologia e Hormônio 
Exames terceirizados: teste de suor (fibrose cistítica), 
provas de função hormonal.
Coleta domiciliar.

Fone: 2123.7080

Dez possíveis sinais de doença nos rins em geral e vias urinárias

- Pressão Alta 
- Diabetes 
- Dificuldade de urinar 
- Queimação ou dor quando urina 
- Urinar muitas vezes, principalmente à noite 
- Urina com aspecto sanguinolento
- Urina com muita espuma
- Inchaço ao redor dos olhos e nas pernas 
- Dor lombar, que não piora com movimentos 
- História de pedras nos rins

Transplante Renal

Os rins têm a função de filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo, como amônia, 

uréia e ácido úrico, além de agir ativamente também secretando substâncias importantes para nossa 

saúde. Quando as unidades renais ficam comprometidas, o paciente pode apresentar insuficiência renal, 

que pode tornar-se crônica e, ao atingir determinados limites, pode levar à diálise ou transplante de rim. 

No transplante renal, o paciente recebe um rim novo, uma artéria para nutri-lo, uma veia que sirva de 

escape para o sangue venoso e um ureter para excretar a urina.

realizados cerca de dois mil transplantes renais por 

ano, a participação do Hospital Arthur Ramos irá 

ajudar a melhorar este índice em Alagoas”, afirma o 

nefrologista e responsável técnico da equipe, Dr. 

Fernando Ressurreição. O atendimento para este 

procedimento será destinado às pessoas que 

tenham plano de saúde ou particular, já que o 

hospital não é credenciado para atender pelo SUS. 

Os nefrologistas Fernando Ressurreição e 

Agenor Antonio Barros, o cirurgião vascular 

Guilherme Pitta e o urologista Yuri Afonso Ferreira 

formam a equipe responsável pelos procedimen-

tos que serão realizados no Hospital.

Dr. Fernando Ressurreição

Albenice Leão de Lima

Equipe de trabalho
Artéria Aorta

Rins

www.arthurramos.com.br

Pauta de Saúde / CBN Maceió

toda Sexta-feira
 às 10h30

Nutrição - Enxaqueca - LER - Obesidade - AIDS - Dengue - Diabetes

Conheça as dicas de saúde da equipe médica do Hospital 
Arthur Ramos na pauta de saúde da rádio CBN Maceió, 
104,5FM. Tenha acesso às entrevistas pelo site:

www.arthurramos.com.br
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 Em parceria com o Senac, o Hospital Arthur Ramos 
aderiu ao programa Jovem Aprendiz, que tem por objetivo 
incentivar às empresas a contratarem estudantes de cursos 
técnicos profissionalizantes, segundo as diretrizes e bases da 
legislação de educação em vigor, com três meses de aulas 
teóricas, na sede do Senac, e nove meses de prática na 
empresa.

Esses novos talentos terão a oportunidade de mostrar na 
prática, a partir de julho e agosto, o que aprenderam no curso 
do Senac, orientados pelos colaboradores do HMAR que 
possuem também uma educação continuada oferecida pelo 
hospital para proporcionar ao cliente, acima de tudo presteza 
no atendimento.

 O que encanta, desenvolve e mantém clientes internos, esse é o 
novo tema do II Programa de Capacitação em atendimento ao cliente 
transmitido pela facilitadora Sonia Ivanoff, o qual colaboradores do 
Hmar participaram no período de 18 de abril á 25 de maio de 2011.

Esse programa também se estendeu aos líderes que participam 
do II Programa de Capacitação para líderes com o tema: 
Desenvolvimento de Líderes, que teve início em 17 de abril com 
duração de seis meses, explanado pelo facilitador Paulo Barata e 
Walter Rocha.

Segundo a coordenadora de Recursos Humanos do HMAR, 
Shirley Protásio, o objetivo destas capacitações é reforçar o 
diferencial e a qualidade no atendimento que o Hospital Arthur 
Ramos possui.

Em plena era da informação, comunicar-se é peça chave para a convivência em sociedade e evolução 
da mesma. Em uma empresa, a comunicação faz parte da rotina diária dos colaboradores, mas muitas vezes 
a falha neste processo pode levar a resultados negativos. O que poderia ser evitado tem que, então, ser 
corrigido.

Colabores do HMAR reuniram-se nos dias 12, 14 e 15 de abril para discutir sobre este tema, realizado 
através de uma parceria da Assessoria de Comunicação e a coordenação de Recursos Humanos. “Cada setor 
tem informações e procedimentos específicos, cada colaborador deve conhecer a fundo o seu setor e saber 
os procedimentos padrões dos demais, assim haverá respeito mútuo às regras de cada departamento”, 
afirma a coordenadora de RH, Shirley Protásio.

Briana Meira, assessora de comunicação do HMAR, falou sobre a importância do bom relacionamento 
com a mídia que começa, segundo ela, com a homogeneidade da informação passada, ou seja, as informações devem ser filtradas, 
conferidas e repassadas pelo setor responsável, no caso do hospital, a assessoria de comunicação.

Ao final de cada encontro, os colaboradores tiveram oportunidade de esclarecer suas dúvidas e compartilhar seus 
conhecimentos e experiências.

Entre as diversas profissões e profissionais, os alunos puderam conhecer um pouco mais sobre Medicina, Nutrição, Fisioterapia, 
Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Administração, Jornalismo, Arquitetura e Contabilidade. Cada profissional passou 
com segurança as informações principais sobre sua profissão, como é o desenvolvimento desta na empresa e os desafios do mercado 
de trabalho.

 Em ação conjunta a Coordenação do Núcleo de 
Enfermagem, CCIH e Educação Continuada 
promoveram atividades comemorativas para 
prestigiar os profissionais de Enfermagem do 
Hospital Arthur Ramos.

 Na quinta-feira, 12 de Maio, cestas de lanche 
foram distribuídas em todos os turnos de trabalho da 
equipe de enfermagem. A Campanha de Prevenção 
de Infecção Hospitalar, lançada em 16 de maio, teve 
como tema Higienização das Mãos e Retirada de 
Adornos. "O nosso objetivo, além de homenagear os 
profissionais, é conscientizar sobre a importância da 
atuação de cada um no controle da infecção 
hospitalar", explica Drª Rosane. 

Houve também apresentações musicais, 
distribuição de panfletos e bottons sob coordenação 
da drª Rosane Brandão (coord. Do CCIH), as 
enfermeiras Rosa Aline (CCIH), Eônia Valentim 
(Coord. de Enfermagem) e Milena Coutinho 
(Educação Continuada) e a Equipe de acadêmicos de 
enfermagem do HMAR.

HMAR contrata Jovens Aprendizes Colaboradores participam de capacitação

EDITORIAL

Conhecendo as profissões

Dia da Enfermagem - 12 de maio
Dia do Controle de Infecção Hospitalar - 15 de maio

Um dos maiores desafios enfrentados na juventude atualmente é escolher 
qual profissão seguir. Decisão de grande responsabilidade, que definirá todo o 
futuro de uma pessoa.Como escolher diante de tantas opções? Sem falar na 
pressão dos pais, opinião dos amigos, afinidades com as matérias que 
encontrará na prova do vestibular. Estudiosos afirmam que conhecer um pouco 
das profissões de interesse do estudante, pode norteá-lo neste momento 
decisivo de sua vida.

Em uma parceria entre o colégio Montissori e o HMAR, os estudantes 
tiveram a oportunidade de conhecer a rotina profissional das diferentes 
especialidades presentes no hospital durante o evento Conhecendo as 
Profissões. 

O diretor médico do HMAR, Rinaldo Aguiar, esteve presente para receber os alunos e falou sobre a importância deste momento 
que estão vivendo. “Independente do curso que escolherem, dediquem-se plenamente aos estudos, só assim terão um lugar ao sol 
quando tornarem-se profissionais”, orientou Dr. Rinaldo.

Entre as diversas profissões e profissionais, os alunos puderam conhecer um pouco mais sobre Medicina, Nutrição, Fisioterapia, 
Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Administração, Jornalismo, Arquitetura e Contabilidade. Cada profissional passou 
com segurança as informações principais sobre sua profissão, como é o desenvolvimento desta na empresa e os desafios do mercado 
de trabalho.

Galeria de Fotos

www.arthurramos.com.br www.arthurramos.com.br

Jovens Aprendizes Capacitação de colaboradores Capacitação de colaboradores
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Você pode ajudar 
salvar o mundo, 
saiba como...

O Hospital Memorial Arthur Ramos torna-se exemplo de sustentabilidade ao conseguir 
implantar com sucesso o sistema de coleta seletiva, beneficiando a sociedade alagoana, ao 
despejar menos lixo no meio ambiente, e às comunidades coletoras, que transformam o lixo em 
trabalho e renda para diversas famílias.

“Após todo o processo de elaboração do projeto, conscientização e treinamento dos 
colaboradores, os lixeiros próprios para coleta seletiva foram dispostos por todo o hospital, o que 
facilitará a separação do lixo”, afirma o gerente administrativo Sérgio Igansi. Com a chegada dos 
lixeiros, a equipe da Cooperativa de Limpeza Urbana (COOPLUM) esteve mais uma vez no hospital 
alertando funcionários e clientes sobre a importância de colaborar para a realização da coleta seletiva, jogando cada lixo no lugar certo.

Além da coleta seletiva, a ampliação do HMAR contará com um sistema de energia solar 
para aquecimento de água, diminuindo o consumo excessivo de energia, o que diminui a 
emissão de CO2.

A ampliação contará ainda com sistema de aproveitamento de água pluvial, para 
abastecer a descarga de 44 bacias sanitárias. Segundo a arquiteta responsável pela 
ampliação do HMAR, Kallyne Sofia, os sistemas de coleta de água da chuva vêm se tornando 
uma realidade e uma exigência para as construções, visando minimizar o consumo de água 
potável do planeta e trazer ganhos ambientais, além de diminuir a conta de água da 
empresa.

Com a finalidade de oferecer a população alagoana qualidade total em diagnóstico por 
imagem, a DIRAD, em parceria com o Hospital Memorial Arthur Ramos, adquiriu este ano a 
Ressonância Magnética Magnetom Essenza 1.5T da marca Siemens.

Este equipamento de alto campo magnético oferece maior precisão de diagnósticos e 
contribui para que os procedimentos ganhem também em agilidade, já que dispõe da tecnologia 
TIM (Total Imaging Matrix) onde não é preciso reposicionar o paciente durante a aquisição das 
imagens de Ressonância Magnética.

A Magnetom Essenza 1.5T mostra-se bastante versátil do ponto de vista de aplicações, já que 
realiza diversos tipos de exames com ênfase nas seguintes especialidades: Neurologia, 
Ortopedia, Medicina Interna, Angiologia, Oncologia, Pediatria e Mastologia.

Outra grande característica deste aparelho é possuir um “túnel” (magneto) com menor 
comprimento que o habitual, possibilitando assim aos pacientes, especialmente os 
claustrofóbicos, um maior conforto e bem estar na realização do exame, pois podem 
permanecer, na maioria das vezes, com a cabeça para fora do equipamento. 

Todo esse investimento e dedicação tem como principal objetivo atender cada vez melhor as 
necessidades individuais de cada paciente, primando pela qualidade, segurança e conforto.

 Rodrigo Cerqueira Bomfim
Médico Radiologista - CRM/AL 4544

HMAR caminha a passos largos rumo à sustentabilidade

Responsabilidade Socioambiental

DIRAD e HMAR oferecem segurança e conforto 
em um único aparelho

www.arthurramos.com.br

Esquema para captação de água pluvial



Unidades
Emergência 24h - Urgência - UTI - UTI Neo - Centro Cirúrgico - Internações - Laboratório 24h de Análises Clínicas - Laboratório de Patologia - Banco de Sangue - 
Day Clinic - Instituto de Urologia de Alagoas - Instituto de Pediatria.
Especialidades Médicas
Alergologia - Anestesiologia - Angiologia e Cirurgia Vascular - Cardiologia - Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Cirurgia Bariátrica (obesidade) - Cirurgia Cardíaca - 
Cirurgia da Mão - Cirurgia Geral - Cirurgia por videolaparoscopia - Cirurgia Pediátrica - Cirurgia Plástica - Cirurgia Toráxica - Clínica Médica - Dermatologia 
adulto e pediátrica - Endocrinologia adulto pediátrica - Gastroenterologia adulto e pediátrica - Ginecologia e Obstetrícia - Hepatologia - Infectologia - 
Mastologia - Nefrologia adulta e pediátrica - Neurologia/Neurocirurgia - Neuropediatria - Nutrição – Oncologia Clínica/Cirúrgica - Ortopedia e Traumatologia - 
Pediatria/Neonatologia - Pneumologia Adulto e Pediátrica - Proctologia - Psicologia - Psiquiatria - Reumatologia – Urologia – Fonaudiologia.
Diagnóstico e Tratamento
Angiografia - Angioplastia - Broncospia - Cardiotocografia - Cateterismo - Cistoscopia - Citopatologia - Colonoscopia - Colposcopia - 
Crioterapia/Eletrocauterização - Ecocardiografia - Eletrocardiografia - Endoscopia - Escleroterapia - Espirometria - Estudo Eletrofisiológico para Ablação - 
Fisioterapia (sessões) - Histeroscopia Diagnóstica - Hemodiálise - Holter - Infiltração - Laboratório Clínico (24h) - Mamografia - Peniscopia - Punção - Radiologia 
- Retossigmóidoscopia - Teste Alérgico - Teste Ergométrico - Tomografia computadorizada - Ultrassonografia – Videolaringoscopia – Mapa - Ultrassonografia 
com doppler colorido.
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Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval... Se você 

fosse sincera, ôôôÔ, Aurora... E foi ao som das marchinhas - verdadeiro 

ritmo carnavalesco - da orquestra Pega Fogo de Santa Luzia do Norte que 

mais de 400 pessoas lotaram o bloco HMAR e cerca de 60 blocos no total 

percorreram as ruas de Jaraguá espalhando felicidade durante o XI 

Jaraguá Folia.

“Este ano superou os anteriores em número de pessoas, organização 

e qualidade do evento. E isso é ótimo, pois é um momento em que nos 

reunimos com nossos colegas e familiares e nos divertimos numa só 

sintonia” comenta satisfeita a recepcionista Josenluce.

Segundo a idealizadora do evento Ana Cleide afirmou, com muita 

alegria no olhar, que “é uma satisfação organizar este evento e ao final 

contar com a presença dos colaboradores, pois essa festa é realizada com 

muita dedicação e carinho para que todos se divirtam”.

Os cooperados da Medccop participaram de um café da manhã, em 22 de 
março, para conhecer as novas instalações da ampliação do Hospital Arthur Ramos.

Este novo prédio proporcionará consultórios amplos e confortáveis, salas de 
espera e apartamentos climatizados, novos leitos e nova UTI, aumentando o fluxo 
de atendimento e atendendo às necessidades dos pacientes.

Segundo a arquiteta Kallyne Sofia a finalização da parte construtiva da obra está 
prevista para o segundo semestre deste ano.

Nossos Serviços

Bloco HMAR leva mais de 400 pessoas ao Jaraguá Folia

Cooperados da Medcoop reúnem-se em café da manhã

Perspectiva ilustrada da ampliação

O teste de Papanicolau (Citologia vaginal) é um dos exames mais importantes para a detecção de 
lesões não visíveis a olho nu (pré-clínicas) do Câncer do colo uterino, realizado no HMAR.

Toda mulher deve procurar seu ginecologista anualmente para fazer a prevenção, incluindo este 
exame que complementa o exame clínico. Através dele é possível visualizar células defeituosas, 
precursoras deste processo, bem como infecções virais, principalmente o vírus do papiloma humano 
(HPV) associado com estas lesões. Após três anos com resultados negativos, só é necessário repeti-lo a 
cada três anos.

Lamentavelmente, em Alagoas, a população ainda é pouco esclarecida sobre a importância de 
realizar o teste periodicamente e apenas algumas mulheres têm acesso ao mesmo e às vantagens de 
prevenir com eficiência lesões invasivas, que em estágio avançado, tem como conseqüência 
incurabilidade e tratamentos agressivos. 

O teste de Papanicolau na prevenção do câncer do colo uterino

por Dr. Ricardo Houly é Anátomo-Patologista

www.arthurramos.com.br

Arquivo
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