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Ação de saúde comemora 101 anos de Marabá
A terceira edição do evento
que comemorou o aniversário
de Marabá, no Pará, contou
com uma ação do Hospital
Regional Público do Sudeste
Dr. Geraldo Veloso (HRSP),
administrado pela Pró Saúde.
Para celebrar os 101 anos
do município, os colaboradores

da unidade levaram à população serviços de medição de
pressão arterial, teste de glicemia, consultas de enfermagem
e consultas com nutricionistas.
O evento, que aconteceu na
Escola Raimundo José de
Souza, realizou cerca de 150
atendimentos.

Crianças aprendem sobre higiene em Tocantins
As crianças internadas no Hospital Municipal de Araguaína,
em Tocantins, participaram na
semana passada de uma ação
lúdica sobre higiene na brinquedoteca da unidade.
Com vídeos e teatro, a equipe
do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), juntamente
com as estagiárias do curso técnico de Enfermagem do Instituto Federal do Tocantins, orien-

taram as crianças sobre a importância de cuidar da saúde, do
corpo e sobre os hábitos corretos de higiene pessoal.
De acordo com a enfermeira
responsável pelo SCIH, Marizete
Marcos Ferreira, a ação faz parte
do trabalho de controle e redução da taxa de infecção hospitalar. “Utilizamos a educação em
saúde como uma ferramenta de
prevenção e correção dos com-

portamentos individuais, permitindo assim ações que promovam
o bem-estar”, explicou.

Altamira inicia projeto de musicoterapia
Em parceira com o Exército
Brasileiro, em Altamira (PA), o
Hospital Regional Público da
Transamazônica iniciou, na última quarta-feira, o projeto de
Musicoterapia como opção de
entretenimento e distração para
os pacientes e usuários.
Durante três dias da semana,
a banda de música do Exército fará apresentações nas unidades de Internação, Ambula-

tório, Emergência, Nefrologia, UTI
Adulto, UTI Pediátrica, UTI Neonatal e na Unidade de Cuidados
Intermediários.
O exército também fará o treinamento do Coral do HRPT, que faz
apresentações em datas comemorativas. Para Josieli Ledi, coordenadora de Enfermagem e Humanização, “a parceria é bem-vinda,
pois a música pode ser um auxílio
na distração do paciente”.
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Declaração de IR deve ser entregue até quarta
O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2014 para a Receita Federal termina nesta semana. Os contribuintes devem enviar o documento até quarta-feira (30/4)
para não pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74.

A declaração deve ser apresentada pela internet, mediante a utilização do Programa Gerador de Declaração, disponível para download no site da Receita (www.
receita.fazenda.gov.br), ou pelo
m-IRPF, aplicativo da Receita para
smartphones e tablets.

Colaboradores do Rio recebem novos uniformes
Os uniformes utilizados pelos
profissionais do Hospital Estadual
Adão Pereira Nunes, no Rio de
Janeiro, estão de cara nova.
A mudança facilita a identificação da ocupação de cada colaborador da unidade. Os uniformes,
agora com cores mais fortes,
são amarelo para técnicos de En-

fermagem, verde para enfermeiros, azul para médicos, vermelho
claro para maqueiros e laranja
para psicólogos, serviço social
e fisioterapeutas.
Os colaboradores da Recepção,
Tecnologia da Informação, Manutenção e Administrativo também
receberam novos uniformes azuis.

Maranhão inaugura Sala de Apoio à Amamentação
As colaboradoras da Maternidade Municipal São José de Ribamar, no Maranhão, ganharam um
novo espaço para continuarem
amamentando depois do retorno
ao trabalho.
A Sala de Apoio à Amamentação foi inaugurada na unidade
para incentivar o aleitamento
materno, processo muito importante para a saúde dos bebês.
O espaço oferece um ambiente

calmo, climatizado, aconchegante
e com música ambiente.
De acordo com o gerente de
Enfermagem da unidade, Allan
Serra, as mulheres que amamentam e voltam ao trabalho sentem
desconforto. A prática é importante para o bem-estar da mãe e
para manter a produção do leite.
“O HMMSJR demonstra seu compromisso com a prática do aleitamento e apoio à mãe”, conta.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

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

