
 
 

  

COMUNICADO À IMPRENSA – HU-UNIVASF 
 

30 de março de 2018 
 
 
Com objetivo de esclarecer à população, autoridades e mídia sobre os problemas enfrentados 
pelo HU-Univasf, no que diz respeito aos fatores externos que tem influenciado negativamente 
nossa prestação de serviços, principalmente no que tange à sobrecarga sofrida pelo hospital ao 
receber a demanda por atendimento em média e alta complexidade de mais de cinquenta 
municípios do Vale do São Francisco; 
 
Pretendendo sensibilizar a opinião pública e instituições reguladoras para discutir e buscar 
soluções visando à garantia do atendimento público de qualidade para os nossos usuários; e ainda 
considerando o período de recesso em que se vivenciam “festividades pascais”, tradicionalmente 
na nossa região com alta sinistralidade em acidentes e agressões; 
 
O Hospital Universitário, exercendo seu compromisso com a transparência e responsabilidade 
pública, informa que desde a noite passada (29/03), encontra-se com toda a infraestrutura de 
suporte à vida (nas Salas de Emergência e Unidade de Tratamento Intensivo) totalmente ocupada 
e sobrecarregada, estando, portanto, impossibilitado de receber pacientes que requeiram 
ventilação mecânica ou estejam na iminência de necessitar de entubação e consequente 
ventilação mecânica. 
 
Informamos ainda que a Central Interestadual de Regulação de Leitos (CRIL) e a Rede 
Interestadual Pernambuco e Bahia (PEBA) já foram comunicados sobre esta situação assim como 
suas possíveis consequências e estão cientes da total extrapolação da capacidade de atendimento 
hospitalar que hoje se reflete em uma taxa de ocupação de quase 150%. 
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A) Localização: O menu de acesso ficará no aba “Gestão em Saúde”, 

após o menu “Procedimentos cirúrgicos”. Conforme imagem abaixo: 

 

  
B) Modelo: o modelo seguirá a mesma estrutura da página do “Setor 

de Farmácia hospitalar” do HU-UFGD 

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufgd/atencao-a-saude/setor-

de-farmacia-hospitalar), com um conteúdo centralizado e um 

submenu de navegação à direita. 

Conforme figura abaixo: 

http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufgd/atencao-a-saude/setor-de-farmacia-hospitalar
http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufgd/atencao-a-saude/setor-de-farmacia-hospitalar


 
 

 

 

 

C) Conteúdo  

 

I- Inicial (página principal): Setor de Farmácia Hospitalar: 
 

 

 
O Setor de Farmácia Hospitalar (SEFARH) destina-se à gestão do medicamento através 

da execução das atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica, a saber: seleção, 

programação, aquisição, armazenamento e distribuição e dispensação. 

Além disso, contribui com as atividades assistenciais por meio da realização do 

acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes internados na Unidade de Cuidados 

Intensivos e Semi-intensivos e na Sala de Cuidados Intermediários. 

Ressalta-se que o Setor de Farmácia Hospitalar apoia as ações de Ensino e Pesquisa 

sendo campo de prática para o Estágio Curricular do curso de Graduação em Ciências 

Farmacêuticas e para Residência Multiprofissional em Intensivismo, ambos da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). 

Compõem o SEFARH: 

o Unidade de Abastecimento Farmacêutico (UAF. 

o Dispensação Farmacêutica (DF).  

o Farmácia Clínica (FC).  

Funcionamento: 

O SEFARH possui funcionamento de 24 horas. 



 
 

Contato: 

SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR  

Felipe Santana de Medeiros – Chefe do Setor 

Telefone: (87) 2101-6427 

E-mail: felipesmedeiros@ebserh.gov.br 

 

 

 

 

 

 

I.I –SUBMENU À DIREITA: 

o Unidade de Abastecimento Farmacêutico (UAF). 

o Dispensação Farmacêutica (DF).  

o Farmácia Clínica (FC).  

o Publicações. 

i.i.i – Conteúdo do Submenu: 

 

o Unidade de Abastecimento Farmacêutico (UAF). 

 

A Unidade de Abastecimento Farmacêutico (UAF) é a área responsável pela 

gestão dos medicamentos do hospital, no qual ocorre os processos de 

programação, aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição dos 

medicamentos para uso nas atividades da Unidade de Dispensação.  

 

A aquisição de medicamentos ocorre por meio de Pregão eletrônico, Adesão e 

Dispensa de Licitação, garantindo assim o abastecimento farmacêutico de todos 

os medicamentos padronizados na instituição, para contribuir com uma melhor 

assistência aos pacientes. 

Contato: 

mailto:felipesmedeiros@ebserh.gov.br


 
 

UNIDADE DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 

Hirlla Karla de Amorim – Chefe da Unidade 

Telefone: (87) 2101-6526 

E-mail: hirlla.amorim@ebserh.gov.br 

Silvio Leandro Gonçalves Bomfim Reis 

Telefone: (87) 2101-6526 

E-mail: silvio.reis@ebserh.gov.br 

 

 

 

 

 

o Dispensação Farmacêutica (DF).  

 

A Dispensação Farmacêutica é a área responsável pela distribuição dos 

medicamentos às Unidade de Internação do HU-Univasf, tendo como principal 

objetivo garantir que os medicamentos solicitados sejam entregues com rapidez 

e segurança utilizando para isso o sistema de distribuição mais adequado. Além 

disso, também é atribuição da DF o acompanhamento do estoque nas Unidades 

de Internação. 

A promoção da segurança do paciente é um dos princípios norteadores da DF 

no HU-Univasf, expressa através da implementação de ações voltadas para 

prevenção dos erros de dispensação. 

 
Contato: 

DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA 

Marcilene Augusta Nunes de Souza 

Telefone: (87) 2101-6510 

E-mail: marcilene.souza@ebserh.gov.br 

 

o Farmácia Clínica (FC).  

mailto:hirlla.amorim@ebserh.gov.br
mailto:silvio.reis@ebserh.gov.br
mailto:marcilene.souza@ebserh.gov.br


 
 

 
A Farmácia Clínica (FC) é a área do SEFARH responsável pela realização do 

seguimento farmacoterapêutico dos pacientes internados na Unidade de 

Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos e na Sala de Cuidados Intermediários. 

Além disso, os farmacêuticos clínicos participam das visitas multiprofissionais 

que acontecem na Unidade de Clínica Médica e na Unidade de Cuidados 

Intensivos e Semi-Intensivos. 

 

O principal objetivo da FC é promover o uso racional dos medicamentos e a 

otimização da farmacoterapia, promovendo o cuidado farmacêutico centrado no 

paciente e pautado na humanização das ações. Partindo-se deste pressuposto, 

quando as atividades da Farmácia Clínica culminam em intervenções 

farmacêuticas, as mesmas devem ser realizadas sempre com a finalidade 

principal de se garantir a segurança do paciente. 

 

Por fim, é nessa área que também são realizadas discussões clínicas que 

possibilitam o estudo da literatura científica atualizada e pertinente para 

subsidiar o acompanhamento clínico farmacêutico. As atividades clínicas são 

desempenhadas pelos Farmacêuticos Residentes do Programa de Residência 

Multiprofissional em Intensivismo sob a supervisão da farmacêutica responsável 

pela FC. 

 

Contato: 

FARMACIA CLÍNICA 

Izabella Maria Pereira Virgínio Gomes 

Telefone: (87) 2101-6428 

E-mail: izabella.virginio@ebserh.gov.br 

 

 

o Publicações: 

Publicações 

- Boletim Informativo 01 – Medicamento Multidose 

- Boletim Informativo 02 – Taxa de Infusão de Drogas Sedativas 

e Vasoativas 

- Boletim Informativo 03 – Antibióticos de Uso em Bomba de 

Infusão  

mailto:izabella.virginio@ebserh.gov.br


 
 

- Guia de Diluição e Estabilidade de Medicamentos 

 - Guia de Doses Máxima e Mínima 

- Padronização de Medicamentos 2018* 

 

     

 

 

 

 


