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Hospital do PA adota diagnóstico em tempo real
Preocupados em otimizar as
longas viagens dos pacientes,
equipes do Hospital Regional
Público da Transamazônica, em
Altamira (PA), acabam de implantar o sistema de entrega de resultados de exames em tempo real.
Para isso, houve uma série de
mudanças na logística do hospital
e um esforço conjunto doscolaboradores. A ideia surgiu para
facilitar a rotina dos pacientes.
No caso de quem vem de Uruará,

por exemplo, é necessário percorrer 180 quilômetros até o hospital.
“Muitos pacientes não vinham
retirar os exames por dificuldade
de locomoção ou por falta de
recursos para o deslocamento até
Altamira”, disse Luciane Madruga,
Diretora de Apoio Assistencial.
Agora, é possível retirar na hora
resultados dos seguintes exames:
Doppler Venoso, ultrassonografia,
ecocardiograma, endoscopia, colonoscopia e de teste ergométrico.

MEC reconhece HRBA como ‘Hospital de Ensino’
O HRBA (Hospital Regional do
Baixo Amazonas), em Santarém
(PA), acaba de receber a certificação de “Hospital de Ensino e Pesquisa”. O título, concedido pelo
Ministério da Educação (MEC) e
pelo Ministério da Saúde, colabora
com a formação dos novos médicos no interior do Estado, especialmente os que estão estudando na
Universidade do Estado do Pará.

A unidade é o primeiro hospital do
interior do estado paraense, gerenciado por uma Organização Social,
que conquista esta qualificação.

O título representa um marco histórico de formação de médicos para
o HRBA, que é referência em assistência aos usuários do SUS,
na região Oeste do Pará. Estudos
apontam um déficit de 1.200 médicos, mas só existem 250 atuando.
Para a unidade, a melhor forma
de suprir as necessidades é
oferecendo a formação completa
para os médicos na própria região.

Visitantes agora só entram de ‘uniforme’ no HERF
Familiares e amigos das gestantes que derem à luz na maternidade do Hospital Rocha
Faria, no Rio de Janeiro
(RJ), agora vão ter que
usar uma espécie de
‘uniforme’ especial de visitante. A unidade aderiu
à vestimenta padronizada pela Secretaria Esta-

dual de Saúde do Rio de Janeiro para atender à normas de segurança.
Desde a última semana só
entram na sala de pré-parto
e no centro cirúrgico visitantes que estiverem devidamente uniformizados.
De acordo com a diretoria do hospital, a uniforme
permite o controle mais rí-

gido da entrada e saída de pessoas
dentro da maternidade, melhorando
a segurança e evitando até mesmo o
risco do furto de bebês, cujos registros têm sido vastos em maternidades Brasil afora. Algumas mamães não só aceitaram bem a ideia
como também aprovaram o visual
das famílias uniformizadas para
as primeiras fotos das crianças.
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Crianças assistem à palestra sobre dengue
Com a temporada de chuvas,
profissionais do Hurso (Hospital
de Urgência da Região Sudoeste), em Santa Helena de
Goiás (GO), tomaram a iniciativa
de ministrar a palestra “Dengue Mata”, que foi voltada para
alunos de 5 a 12 anos, da
Escola Municipal Wilmar Vieira
Arantes. As crianças e adoles-

centes participaram ativamente
da palestra e contaram histórias de familiares e amigos que
tiveram que enfrentar a doença.
“O objetivo foi conscientizá-los
para que se tornem multiplicadores atuantes na prevenção à dengue”, disse a enfermeira do Hurso Natália Dantas, que realizou
a palestra para 80 estudantes.

Cubatão quer manter título do Unicef
Extremamente dedicado à renovação do título de “Hospital Amigo
da Criança”, o Hospital Municipal
de Cubatão Dr. Luiz de Camargo
Fonseca e Silva, na Baixada Santista (SP), iniciou o processo de
sensibilização da equipe para o
incentivo à amamentação. O título é
concedido pelo Unicef (Fundo das

Nações Unidas para a Infância).
O processo começou com um
treinamento que será feito por todos os colaboradores. “Juntos, conseguiremos dar continuidade aos
nossos projetos com o título”,
afirmou Ariana Julião Ramos Gameiro, coordenadora da UTI Adulta e Infantil, e instrutora do curso.

Colaboradores da limpeza recebem homenagem
O Hospital Regional Público
do Sudeste do Pará “Dr. Geraldo
Veloso”, em Marabá (PA), celebrou
no último fim de semana de fevereiro
o Dia do Auxiliar de Serviços Gerais.
Foram homenageados 50 colaboradores que atuam no serviço de
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higienização, limpeza e processamento de roupas. A unidade
realizou uma palestra, além de uma
aula com atividades de ginástica
laboral e sorteio de brindes.
O hospital também comemorou o Dia
Internacional da Amizade, em 14/02.
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