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IEC promove curso de especialização no Rio
Estão abertas as inscrições para
o curso de aperfeiçoamento em
Neurointensivismo para Adultos,
do Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer e PUC-Rio.
Serão oferecidas 32 vagas
para o curso presencial, que tem
duração de 9 meses, voltado
para médicos com especialização em Clínica Médica, Pediatria, Neurologia, Medicina Intensi-

va, Neurocirurgia, Anestesiologia
ou Cirurgia Geral.
O curso é promovido pelo IEC,
PUC, Pró-Saúde e Secretaria
Estadual de Saúde do Rio e as
inscrições vão até 28 de março.
O processo seletivo e matrículas
acontecerão em abril. Os interessados devem fazer a inscrição
pelo do site: www.neurointensivismo-puc.com.br.

Hospital de Marabá é escolhido pela presidência

Nesta quarta-feira, a equipe médica que integra o cerimonial da
Presidência da Rebública visitou as dependências do Hospital
Regional Público do Sudeste do

Pará ‘Dr. Geraldo Veloso’, sob
gestão da Pró-Saúde, em Marabá. Após a vistoria, a unidade
de saúde foi considerada “hospital de referência” para realizar
atendimento médico à presidente
ou aos demais membros da comitiva em alguma eventualidade.
A assessoria de imprensa do
cerimonial explicou que a escolha do “hospital de referência” é
feita com base em critérios técnicos, que apontam infraestrutura

compatível e equipe médica capacitada. Tudo isso foi encontrado
no HRSP.
Responsável por cobrir uma
área com 21 municípios, onde há
mais de 1 milhão de habitantes,
o HRSP realizou, em 2013, mais
de 262 mil atendimentos. Esse
número representa uma média
de mais de 700 atendimentos
diários, entre internações, consultas, cirurgias, análises clínicas
e outros procedimentos.

Hospital Yutaka Takeda, no Pará, faz 28 anos
As comemorações do aniversário de 28 anos, que aconteceu
em 15 de março, do Hospital Yutaka Takeda, de Parauapebas (PA),
tiveram ações voltadas para os
colaboradores e para os usuários.
Para os colaboradores, o HYT
preparou um café especial da
tarde, onde todos cantaram parabéns para o hospital e participaram

do sorteio de brindes.
O programa Qualidade de
Vida promovido pelo hospital
para a comunidade de Carajás
também realizou uma programação diferente com gincanas para comemorar o aniversário. Além disso, os usuários do HYT receberam bombons de chocolate.
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Santarém forma turma de residência médica
A solenidade de formatura da primeira turma de residentes do Hospital Regional do Baixo Amazonas,
em Santarém, região Oeste do Pará,
aconteceu em 13 de março, no auditório da Universidade do Estado
do Pará (UEPA), e foi marcada pelo
discurso da médica chilena Jéssica
Toledo, que falou sobre o significado
da conquista.
Jéssica fez questão de discursar
em português e recordou momentos
que também foram passados em um
vídeo de despedida da residência.
“Me perguntaram qual é a experiência mais linda que eu levo. Foram
muitos amigos, desde o pessoal da
limpeza até os professores e paci-

entes, e aprendi muito da vida e o
verdadeiro sentido em ser médica.
Acho que a saúde em Santarém é

muito mais do que as pessoas pensam e vale a pena fazer residência
aqui”, declarou a jovem chilena.

O vice-coordenador da Comissão
de Residência Médica, Marcos Fraga
Fortes, recordou que passou por
grandes desafios para promover
a interiorização do curso de Medicina e também da Residência Médica. “Para nós, o significado é grande,
porque embora tivéssemos muitos
desafios, conseguimos fazer uma
interiorização adequada de ensino,
possibilitando a essas pessoas
partir para qualquer outro tipo de
subespecialização. Eles estão mais
que capacitados para ocupar um
lugar dentro da sua cidade em
qualquer região”, enfatizou o médico,
que também é tutor da Residência
no HMS e HRBA.

Campanha incentiva doação de sangue no HMUE
O Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA), realizou, na semana
passada, a sexta edição da campanha de captação de sangue,
em parceria com o Hemopa (Centro
de Hemoterapia e Hematologia
do Pará). O objetivo da campanha,

que aconteceu na quarta e quintafeira, foi coletar bolsas e cadastrar doadores de medula óssea.
O tema desta ação é ‘No 8ª aniversário do HMUE, dê um presente
à vida: doe sangue.’ No total,
89 bolsas foram colhidas e 30
cadastros foram realizados.

Hospital de Altamira promove Semana do Rim
Para alertar sobre as possíveis
causas, prevenção e tratamento
de doenças renais, o Hospital
Regional Público da Transamazônica promoveu a Semana do
Rim, de 17 a 21 de março, em
alerta ao Dia Mundial do Rim,
celebrado em 13 de março.
A população de Altamira contou

com uma equipe do setor de
Nefrologia do HRPT que realizou
medição de pressão arterial e
teste da glicemia gratuitamente
em frente ao hospital. Houve
distribuição de folderes e orientações sobre as doenças renais
com psicólogo, nutricionista e
assistente social.
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Economize energia elétrica com gestos simples
Com a correria do dia a dia, muitas
pessoas acabam esquecendo das
pequenas atitudes que fazem grande diferença, quando o assunto é
energia elétrica.
Confira algumas dicas para ajudar
a economizar energia no ambiente
de trabalho:
- Fazer intervalos, como a hora do

almoço, ou se ausentar por muito
tempo, deslique o monitor de vídeo,o
ar-condicionado e apague as luzes;
- Ligue a televisão somente se for
necessário;
- Para subir poucos andares, evite
o elevador e use a escada;
- Desligue o nobreak quando
terminar de usar o computador.

Dia Mundial da Água: 22 de março
Em 22 de março, foi comemorado
o Dia Mundial da Água. Para evitar o desperdício, veja algumas dicas de como usar a água com
consciência:
- Certifique-se de que a torneira
esteja bem fechada após o uso;
- Crie o hábito de desligar o chuveiro

na hora de se ensaboar e passar
xampu;
- Não jogue papel no vaso sanitário;
- Não segure a descarga por tempo
desnecessário;
- Reutilize a água sempre que
possível.

Ação no HDLEM cuida da saúde dos colaboradores
O Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, de Mairi (BA),
iniciou, no mês passado, a
campanha “Perfil Saúde para os
Colaboradores”, realizando exames laboratoriais, para prevenir
e identificar possíveis patologias

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

como hipertensão, diabetes, anemia, entre outros.
Esta ação é voltada para a
melhoria da saúde dos colaboradores, possibilitando intervenções e acompanhamentos.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Gerência de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

