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Saúde da Mulher: confira na Notícias Hospitalares
A Revista Notícias Hospitalares ganhou a edição nº 76, neste semestre.
Entre os assuntos abordados, o leitor
vai conhecer as novas unidades administradas pela Pró-Saúde, além de
conferir uma entrevista especial com
Rosemeire Sartori de Albuquerque,
doutora em Saúde da Mulher, que fala sobre a hora do parto.
Esta edição, dedicada à saúde da mulher, mostra o trabalho e iniciativas dos
hospitais no SUS, que trazem esperança
e acolhimento às gestantes e puérperas
em diferentes regiões do Brasil. São

programas especiais voltados ao acompanhamento da gestação e ao diagnóstico e controle de doenças graves.
A revista também traz os projetos
educacionais e de assistência social
que beneficiam crianças, adolescentes
e idosos. A última matéria da edição
alerta para os cuidados que as pessoas
devem tomar no verão. O leitor confere dicas de como evitar insolação,
afogamento, queimaduras, intoxicação
alimentar e micoses, frequentes neste
período do ano. Leia a revista através
deste link: http://goo.gl/2aak9m.

Marabá: Hospital Regional comemora 8 anos
Desde sua inauguração, foram 1,3 milhões de pessoas atendidas. Este número resume a atuação do Hospital
Regional Público do Sudeste Dr. Geraldo Veloso, em Marabá (PA), que completou 8 anos funcionamento.
Administrado pela Pró-Saúde, o Hospital Regional comemorou a data com
uma extensa programação, para os colaboradores, pacientes e acompanhantes.
Com 68 médicos, o Hospital Regional
possui mais de 30 leitos e realiza cerca

de 320 cirurgias por mês. Com a aquisição de 20 máquinas e contratação
de uma nova equipe de nefrologia,
a unidade tende a melhorar ainda
mais seus números de atendimentos.
Também será implantado o serviço
de Hemodinâmica, que deverá resultar em cirurgias cardíacas.
“Os bons números da unidade de alta
complexidade são resultado do trabalho da nossa equipe, que atua todos
os dias com competência e dedica-

ção”, comenta Valdemir Girato, diretor do hospital.

Jornal do Brasil destaca Espaço Jovem Mãe, no RJ
O Hospital Estadual Rocha Faria, administrado pela Pró-Saúde no Rio de
Janeiro, foi destaque em uma matéria
publicada pelo Jornal do Brasil. A notícia mostra os hospitais do estado que
incentivam o parto humanizado.
“No Brasil, as pessoas creem de forma equivocada que a cesárea é melhor. Muitas mães acham que vão sentir mais dor ou correr risco se fizerem

parto normal e isso não é verdade. O
papel do médico é orientar as famílias
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sobre as vantagens deste procedimento natural”, esclarece Juciney Pacheco,
coordenador médico da Maternidade
do Hospital Estadual Rocha Faria.
A publicação fala sobre o Espaço Jovem Mãe do HERF, projeto voltado para o atendimento de gestantes adolescentes, de 12 a 18 anos. Em apenas oito
meses de funcionamento, o programa do
hospital já realizou quase 500 partos.
Pró-Saúde
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HURSO é recomendado para Acreditação ONA
A equipe da Organização Nacional de Acreditação (ONA)
avaliou, neste mês, o Hospital
de Urgências da Região Sudoeste, de Santa Helena de
Goiás (GO), considerando o
mesmo para ser Acreditado.
Em assembleia no auditório do HURSO, os avaliadores leram o documento oficial que recomenda a unidade para
Acreditação ONA.
Esta certificação é conferida publi-

camente à instituição hospitalar que
comprove qualidade nos processos
de prestação de serviços, avaliada

sob critérios e requisitos
pré-definidos. De acordo
com a ONA, de 5 mil instituições de saúde cadastradas no Brasil, apenas 1%
de todas, como hospitais,
laboratórios e bancos de
sangue receberam esse
mesmo crédito.
O selo de qualidade afere todos os processos dentro do
hospital, principalmente segurança
e gerenciamento de riscos.

Colaboradores da Sede participam de treinamento
A Sede Administrativa da Pró-Saúde,
em São Paulo, promoveu na última
semana o Treinamento de Reciclagem do Sistema de Gestão Ambiental, que contou com a participação
de 103 colaboradores.
Durante dois dias, várias equipes
acompanharam palestras, que abordaram a nova Política Ambiental,
Indicadores Ambientais e Coleta Seletiva. O treinamento, ministrado pelo
consultor de Gestão Ambiental, Mário
Muramatsu, foi programado em diferentes horários para garantir a presença de todos os colaboradores.
“A Pró-Saúde preconiza o consumo
consciente e é comprometida com
os princípios e diretrizes da gestão

ambiental”, comentou Mário.
Um dos assuntos mais explicados
durante o treinamento foi a separação correta dos resíduos, que visa a
proteção do meio ambiente. “É importante ressaltar que todos os cola-
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boradores são responsáveis pela coleta seletiva. Devemos multiplicar esses conhecimentos, com o objetivo
de praticar e difundir os conceitos de
gestão ambiental, reduzir os impactos
ambientais e prevenir a poluição”.

Pró-Saúde
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Santarém promove workshop para profissionais
Na última semana, aconteceu o XI
Workshop do Hospital Regional do
Baixo Amazonas do Pará (HRBA), em
Santarém, que é administrado pela
parceria Governo do Estado do Pará e
Pró-Saúde.
O evento, que este ano debateu o
Controle das Infecções e a Biossegurança Hospitalar, contou com a participação de profissionais da saúde e
acadêmicos dos cursos de enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia, farmácia, radioterapia, além das
residências médica e multiprofissional.  
O workshop teve como objetivo apri-

morar os conhecimentos dos profissionais de saúde, bem como capacitar
acadêmicos. De acordo com a médica
infectologista do HRBA, Mariana Quiroga, no Brasil e no mundo, a infecção

hospitalar é considerada um problema de saúde pública, que pode ser
combatido a partir de práticas simples
de prevenção. “Tudo o que vamos
apresentar são normas bem documentadas, tanto pela Organização
Mundial da Saúde quanto pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitaria). Todos os colaboradores devem seguir no seu ambiente
de trabalho as orientações básicas
de higienização das mãos com as
técnicas apropriadas como a medida mais segura e eficaz de prevenção”
informou a especialista.

Enfermeiros são orientados sobre ventilação
Enfermeiros e estagiários de enfermagem do Hospital Universitário (HU), de
Jundiaí (SP), passaram por treinamento
de ventilação mecânica na última semana.
Ministrado pelo fisioterapeuta Alex
Oliveira, o curso teve como objetivo a
capacitação sobre os parâmetros utilizados no procedimento.
Realizado em duas turmas, o treina-

mento faz parte da programação contínua de capacitações programadas
para a equipe de enfermagem. “O
curso de ventilação mecânica é fundamental para fornecer embasamento
teórico para auxiliar durante a assistência ao paciente entubado”, conclui Cristiane Martho, enfermeira responsável
pela educação continuada do HU.

Bahia promove Semana de Segurança e Saúde
A SCIH (Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar) e o SESMT (Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho)
do Hospital Alayde Costa e da UPA24h
de Escada, em Salvador (BA), realizaram a primeira Semana de Segurança e Saúde.
Foram abordados temas relacionados
à prevenção de acidentes, higiene das
mãos e política de precaução de isolamento. A enfermeira da SCIH, Sheila
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Velame, promoveu dinâmicas com
objetivo de proporcionar maior adesão por parte dos funcionários.
A ação integra os novos colaboradores, corrigindo prevenção contra o risco existente no ambiente de trabalho.
“O treinamento foi positivo para proporcionar um momento no qual os
colaboradores possam ser orientados
e, ao mesmo tempo, possam tirar suas
dúvidas”, comentou Sheila.
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