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Hospital de Araguaína recebe ala ambulatorial

Os atendimentos aos usuários
do Sistema Único de Saúde serão
feitos de forma centralizada no
Hospital Municipal de Araguaína,

em Tocantins. Nesta semana, está
sendo implantada na unidade a ala
ambulatorial, que antes funcionava
apenas no bairro São João.
Com a centralização dos serviços, o paciente receberá um
atendimento facilitado no hospital, com consultas e exames, em
um só lugar e com melhor infraestrutura. O atendimento na ala
ambulatorial do Hospital de Araguaína funciona com agendamento.
Para marcar consultas, o usuário
deve procurar uma das unidades

básicas de saúde.
Na nova ala serão realizadas consultas médicas especializadas nas
áreas de pediatria, cardiologia,
neurologia, psiquiatria, dermatologia, oftalmologia, endocrinologia,
gastroenterologia, reumatologia e
urologia. Além disso, serão oferecidos exames de Eletrocardiograma
(ECG), Biometria, Ultrassonografia
Ocular, Ultrassonografia (USG),
Endoscopia (EDA), Raios-X, Exames Laboratoriais, Colonoscopia e
Retossigmoidoscopia.

HRBA é certificado como Hospital de Ensino
Os Ministérios da Saúde e da Educação assinaram a Portaria Interministerial nº 1.214, concedendo o
título de Hospital de Ensino ao Hospital Regional do Baixo Amazonas,
em Santarém (PA). A informação foi
publicada no Diário Oficial na semana passada.
Com a certificação, o HRBA se tornou o primeiro Hospital de Ensino no
interior do Estado, estando aprovado
para desenvolver atividades curriculares na área da saúde. Atualmente,

além dos 300 estagiários por mês, o
Hospital Regional recebe residentes
médicos e multiprofissionais. Com a
titulação, Santarém poderá ampliar
o campo para pesquisas, sendo
uma referência na formação de profissionais em saúde para a Região
Norte do País.
“Hoje temos convênios com quase
todas as Instituições de Ensino
Superior e estamos envolvidos no
processo de aprendizagem de profissionais das áreas da Saúde. Isso

representa um ganho significativo
em nível de qualidade assistencial
e formação profissional”, disse a
pedagoga da Diretoria de Ensino e
Pesquisa, Claudiléia Pereira Galvão.

Semana do Bebê orienta mamães e crianças
O Hospital Municipal de Cubatão,
em São Paulo, realizou oficinas
e palestras educativas durante a
Semana do Bebê 2014.
A unidade preparou uma programação especial para as mamães,
seus bebês e crianças, com o
objetivo de estimular a humanização no atendimento, priorizando

a relação com a família desde o
início da gestação até a chegada
do bebê.
Cursos, lanches e sorteio de kits
fizeram parte da ação. A equipe
multidisciplinar do hospital passou
orientações sobre diversos assuntos, como amamentação, nutrição,
saúde da mãe e bebê.
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Hospital de Marabá faz cirurgias de estrabismo
Todos os meses, pelo menos 10
pessoas são submetidas a cirurgias
plásticas ou de estrabismo no Hospital Regional Público do Sudeste
Dr. Geraldo Veloso, em Marabá.
A maioria dos procedimentos faz
correção de estrabismo em crianças.
Especialista em plástica ocular,
órbita, vias lacrimais, estrabismo
e oftalmopediatria pela USP-SP, a
oftalmologista do HRSP Afra Ber-

nardes, explica que na maioria dos
casos é possível obter bons resultados. “O estrabismo é um problema
que tem um impacto social muito
grande na vida dessas crianças.
Corrigir isso é muito gratificante”.
Ainda de acordo com a oftalmologista, o teste do olhinho, feito assim
que a criança nasce, é fundamental
para identificar possíveis problemas
e garantir a saúde ocular.

Confira dicas para preservar o meio ambiente
No último dia 5 foi comemorado
o Dia Mundial do Meio Ambiente,
data que incentiva a reflexão e
conscientização da importância de
preservar o nosso planeta e seus
recursos naturais.
Com a contribuição de todos e
consumo consciente no dia a dia,
os impactos ambientais podem ser
minimizados. Veja algumas dicas
para contribuir com a conservação
do meio ambiente:
• Utilize o ar-condicionado somente
se necessário;
• Faça a coleta seletiva e separe o
lixo na sua casa para facilitar a reciclagem dos materiais;

• Evite usar carro para distâncias
curtas. Ande mais a pé e de bicicleta;
• Economize água o máximo que
puder ao tomar banho, ao escovar
os dentes e ao lavar as louças;
• Imprima frente e verso e
reaproveite papéis impressos em
um só lado para rascunho;
• Diminua a quantidade de copos descartáveis, utilizando garrafa
ou caneca;
• Reduza o consumo de energia
elétrica e sempre apague as luzes;
• Nunca jogue lixo e bitucas
de cigarro no chão. Guarde com
você até encontrar um local próprio
para descartar;

• Denuncie crimes ambientais,
queimadas,
desmatamentos
e
maus-tratos contra animais.
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CEI Lageado treina equipe contra incêndio
O Centro de Educação Infantil Jardim Lageado, administrado pela Pró-Saúde, realizou um

treinamento de prevenção e combate a incêndio com os 36 funcionários da unidade, localizada
na zona Leste de São Paulo.
Os colaboradores foram orientados sobre como agir em casos de
acidentes e incêndio na unidade
escolar, que atende 244 crianças,
de 0 a 5 anos.
Com informações teóricas e práticas, a equipe da creche aprendeu
a manusear os equipamentos para
situações de emergência.
A Pró-Saúde administra três
CEIs na capital paulista e o Cecca (Centro de Convivência da Cri-

ança e do Adolescente) no interior do Estado. As creches foram
consideradas modelos e ganharam o selo Escola Solidária.

Ministério da Saúde capacita colaboradores
Médicos, enfermeiros, assistentes
sociais, técnicos de enfermagem,
psicólogos e a equipe administrativa
da maternidade do Hospital Estadual Rocha Faria, no Rio de Janeiro, participaram de uma capacitação
ministrada pelo Ministério da Saúde.
O treinamento, que faz parte do
projeto Superando Barreiras, tem
como objetivo capacitar os profissionais para atender mulheres víti-

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

mas de violência sexual.
Segundo o Gerente de Enfermagem do hospital, Robson Albuquerque, a capacitação foi muito
importante para equipe. “Esse é o
tipo de atendimento que já prestamos rotineiramente aqui na unidade.
O treinamento só veio para somar.
É muito importante que os profissionais estejam preparados para lidar
com essas situações”.
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