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SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NO HU-UFSC 

 

11/01 
Início do Internato Médico 

2016 

24 a 27/01 

Ampliação de possibilidades para atividades personalizadas 
somando-se ao currículo padrão (página 2). 
 

O HU está implantando novo sistema de prontuário para atendimentos ambulatoriais. Os consultórios já têm na área de trabalho de seus computadores um ícone para 
acesso ao “Sistema de Atendimento Médico Ambulatorial”, que é baseado na web (abrirá no navegador da internet). Para poder acessar o sistema, o aluno deve se dirigir 
ao Setor de Informática do HU (fica no corredor da entrada principal-social do HU, junto ao auditório) e solicitar que seu IdUFSC seja liberado para acesso ao sistema. 
Login e senha serão os mesmos do IdUFSC. 
No Sistema Ambulatorial o aluno em estágio de ambulatório poderá compartilhar a agenda do profissional que o estiver orientando. Poderá fazer o registro do 
atendimento, solicitar exames e ver seus resultados, escrever atestados, encaminhamentos e elaborar receitas. O sistema foi desenvolvido pelo próprio setor de 
informática do HU, com a atuação da Diretora de Medicina Dra Heda Schmidt e consultoria de diversos colegas, obtendo uma ferramenta adaptada às necessidades e às 
experiências locais do HU-UFSC. Os alunos perceberão que o sistema está familiarizado com os formatos de anamnese e evolução praticados em nosso curso. 
 
O HU ainda tem o “Sistema de Gestão Hospitalar”, que faz o prontuário dos pacientes internados. Este sistema não é baseado na web e não usa a mesma senha do 
IdUFSC. Para poder acessá-lo, permitindo escrever a evolução e fazer a prescrição de pacientes internados, é necessário cadastrar seu nome de usuário e criar uma senha 
no Setor de Informática do HU. Para criar esta senha, o aluno deve acessar o site   http://www.hu.ufsc.br/senha_gestao_hospitalar/  , preencher as informações, obter a 
assinatura do Coordenador do Curso ou de Módulo de Internato em que esteja matriculado e levar este documento ao Setor de Informática. A senha deve ser renovada 
semestralmente. 
 

Estamos sendo atacados! 
Será que cada nação enfrenta um inimigo de tamanho 
proporcional à sua capacidade? Conheça o nosso inimigo na 
página 3. 
 

Matrícula online para os 

calouros 1ª chamada 

10 a 15/02 
Ajuste de matrícula online 

para os veteranos 

16 a 19/02 
Matrícula presencial para os 

calouros 

http://www.hu.ufsc.br/senha_gestao_hospitalar/


 

1. Acesse a página do UpToDate pelo endereço www.uptodate.com em algum 

computador conectado à rede da Universidade Federal de Santa Catarina. Você 

deverá  fazer o registro em um computador conectado à rede da UFSC para 

depois ter acesso ao aplicativo para dispositivos móveis ; 

2. Clique no botão Login/Register no canto superior direito 

da tela; 

3. Preencha o campos (lado direito da tela – Novos Usuários) OU, se você já tem um 

usuário e senha do UpToDate, utilize-os para fazer “log in” (lado esquerdo da tela 

– Usuário já existente). 

 

Validação necessária em até 90 dias: Você precisa validar sua senha com a 

Universidade Federal de Santa Catarina para garantir o acesso remoto e por 

dispositivos móveis ao UpToDate. Valide sua senha uma vez a cada 90 dias 

fazendo “log in” no UpToDate, acessando www.uptodate.com em um computador 

conectado à rede da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Notícias recorrentes: Estudo e Pesquisa: UpToDate 

Já consultou o UpToDate hoje? 

Para ter uma ideia da utilidade e velocidade de atualização 

desta ferramenta, consultando-o em dezembro do ano 

passado, só encontrávamos referência ao vírus Zika como 

um pequeno subcapítulo dentro dos textos sobre “Doenças 

transmitidas por mosquitos”. Consultando hoje (19 de 

janeiro) já encontramos um capítulo exclusivo para 

“Infecção pelo vírus Zika” (atualizado em 18 de janeiro), 

incluindo as complicações perinatais, cujo reconhecimento 

só aconteceu com os atuais casos brasileiros.  

No “Boletim” de dezembro, que pode ser encontrado no site 

www.medicina.ufsc.br , estão as instruções completas para 

acesso ao UpToDate via UFSC. Um resumo está ao lado. 

 

O currículo feito pelo aluno 
Existem oportunidades para fortalecer a formação do aluno de Medicina com atividades complementares ao currículo obrigatório do curso, 
por iniciativa e escolha livres do aluno. Ao procurar e criar estas atividades, o aluno está construindo sua formação adaptada às suas aptidões 
e vocações naturais e também está ampliando as oportunidades para os alunos mais novos. Bom para você, bom para todos. 

Pesquisa Vivências Estágios 
Nenhuma atividade desenvolverá seu 
raciocínio crítico tanto quanto esta. 
Você buscará a verdade dos fatos por si 
mesmo sobre um tema de seu interesse. 
Há um método para esta busca e ele se 
chama “Método Científico”. Consulte 
os “Boletins” anteriores, estude a 
bibliografia recomendada e procure um 
orientador para pesquisa. Uma lista de 
possíveis orientadores está no site 
www.medicina.ufsc.br 

Vivências em Medicina são atividades 
complementares para alunos da 1a a 8a fase que 
consistem em visitas em locais de trabalho 
médico, supervisionadas, para fins 
observacionais. Não caracterizam estágios. Os 
alunos interessados podem contatar 
profissionais e serviços médicos dispostos a 
recebê-los nesta atividade e fazer o 
credenciamento do médico/serviço junto à 
Coordenadoria do Curso como um campo para 
Vivência. Documento modelo também no site. 

Estágio é o ato educativo supervisionado no 
ambiente de trabalho, com efetiva participação do 
aluno na atividade prática. No Internato, durante a 
11ª fase, há um período de oito semanas para 
estágios eletivos, à escolha do aluno. Os 
interessados em estagiar em serviço ainda não 
credenciado junto ao sistema de registro da UFSC 
podem providenciar o devido convênio. Instruções 
e formulários necessários estão no site 
http://portal.estagios.ufsc.br/.  O estágio também 
deve ser registrado na Coordenadoria do Curso. 

Listas com os serviços utilizados para estágios eletivos e 
vivências nos últimos meses pelos alunos da Medicina estão 
disponíveis no site www.medicina.ufsc.br. Percebendo que é 
a iniciativa livre dos alunos em procurar novos locais para 
atividades que está construindo estas listas, fortalecendo 
nosso curso em qualidade e variedade, recordamos das 
conhecidas e imortais palavras de John F. Kennedy e 
pensamos como cada um e todos podem contribuir para o 
bem comum. No caso, seu próprio Curso de Medicina! 

NÃO PERGUNTE O 
QUE SEU PAÍS PODE 
FAZER POR VOCÊ... 

PERGUNTE O QUE 
VOCÊ PODE FAZER 

POR SEU PAÍS! 

JFK em seu discurso de posse à Presidência, 1961. Foto: BBC 

http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
http://portal.estagios.ufsc.br/
http://www.medicina.ufsc.br/


 

 

 

 

 

 

Estamos sendo atacados! 
Se cada nação enfrenta um inimigo do tamanho de sua capacidade, o nosso inimigo agora é um mosquito. O combate à grave situação que ataca nosso país 
vai exigir a participação de todos. Disseminar as informações corretas, incentivar parentes, vizinhos e pacientes a agirem em suas casas e bairros é tarefa 
para todos nós. Cobrar a atuação das autoridades públicas é outro braço deste mesmo esforço.  A UFSC tem sua campanha de combate à Dengue (no site 
http://gestaoambiental.ufsc.br/2015/12/09/ufsc-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue/ pode ser encontrado material educativo), e produzimos o cartaz 
abaixo, que também pode ser usado para divulgação.  

 

Contribuições ao Boletim podem ser encaminhadas à Coordenadoria do Curso por medicina@contato.ufsc.br 

 

http://gestaoambiental.ufsc.br/2015/12/09/ufsc-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue/

