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HEAPN realiza reimplante inédito de dedo
O Programa SOS Reimplante do Hospital
Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), no
Rio de Janeiro, administrado integralmente pela Pró-Saúde, realizou, no último dia
17, o primeiro transplante de dedo do pé
na mão. Segundo o cirurgião José Recalde, coordenador do Programa, a técnica
consistiu na retirada do segundo dedo do
pé do paciente e reimplantado no lugar do
polegar amputado na mão, religando artéria, veia, tendão e nervos.
“Sou muito grato por todo atendimento da equipe desta unidade. Só quando a
gente perde um membro é que nos da-

mos conta da dificuldade que é viver sem
ele. Mas agora, me sinto renovado e com
muita esperança de voltar a segurar minha
escova de dentes”, disse sorrindo o paciente Carlos Henrique Pacheco, de 33 anos.
De acordo com Recalde, atualmente, cerca de 50 pacientes do programa podem se
beneficiar da técnica, que auxilia na recuperação de movimentos básicos do membro. Ainda segundo o coordenador, 85%
dos casos atendidos pelo programa são de
acidentes com os dedos. Até o momento,
o projeto realizou 162 reimplantes no total,
com taxa de 76% de sucesso.

Pró-Saúde participa de lançamento do Anuário do Pará
O diretor Geral da Pró-Saúde, João
Pimentel, prestigiou, no último dia
21 de janeiro, o lançamento oficial
do Anuário do Pará 2014-2015.
Uma iniciativa do Diário do Pará,
que reúne, em 785 páginas, informações completas e atualizadas
sobre o Estado nos mais diversos
aspectos, como economia, política,
setores públicos e privado, Poder
Judiciário, entre outros.
O lançamento teve a presença
de autoridades políticas, empre-

sariais, publicitários e instituições
de pesquisa. “Trata-se de uma
ferramenta de comunicação e de
referência com marcada qualidade das informações”, destacou
Pimentel, enaltecendo, ainda, a
novidade da edição, um Mapa da
Biodiversidade do Pará.
O lançamento da quinta edição do
Anuário contou, ainda, com palestra
da economista e pesquisadora Priscila Trigo, que falou sobre “Desafios do
Cenário Global e Doméstico”.

Trupe da Alegria visita pacientes do IECPN no Rio

A alegria tomou conta dos corredores do Instituto Estadual do Cé-

rebro Paulo Niemeyer (IECPN), no
Rio de Janeiro (RJ). No sábado, dia
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17 de janeiro, um grupo de palhaços voluntários, chamados Trupe da
Alegria, fez uma visita aos pacientes internados na unidade administrada pela Pró-Saúde.
“A alegria cura. E a ideia é essa, trazer alegria, transformando o hospital
em um ambiente onde as pessoas
não vejam só a doença, mas uma
perspectiva de cura”, ressaltou Aluísio de Almeida, Coordenador do NEP.
Segundo Almeida, a intenção é que
as visitas do Trupe da Alegria sejam
frequentes. “Estamos avaliando de
acordo com a disponibilidade deles”.
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Ajude o Brasil economizando água e energia
No começo de 2015, grande parte dos
estados brasileiros está enfrentando, diariamente, problemas graves relacionados à
falta de água e cortes na energia elétrica. A
cada ano, a água se torna um recurso mais
raro, tornando-se cada vez mais importantes ações ligadas a um consumo consciente.
São ações simples que podem contribuir
significativamente para a economia e melhor aproveitamento do recurso.
Dicas para economizar água:
• Ao escovar os dentes e se barbear,
manter a torneira fechada;
• Não demorar no banho;

• Usar a máquina de lavar roupas na capacidade máxima;
• Não deixar que ocorram vazamentos
em encanamentos dentro da residência;
• Reutilizar água sempre que possível.
Dicas para economizar energia elétrica:
• Apagar as luzes e desligar a TV
ao sair do ambiente;
• Não deixar o celular na tomada além do tempo necessário para
carregamento;
• Desligar monitor do computador/notebook quando não estiver em uso.

Pará: HRSP oferece ginástica laboral a enfermeiros
O Hospital Regional do Sudeste
do Pará (HRSP), em Marabá (PA),
iniciou um programa de ginástica laboral, atendendo aos enfermeiros que atuam nas clínicas
do hospital, com exercícios de
relaxamento, fortalecimento e
alongamento.
Caroline Nogueira, que ministra
as sessões de ginástica laboral,
explica que a ação prepara o enfermeiro para as atividades do dia
a dia e evita lesões muito comuns
na profissão, como tendinite e
síndrome do túnel do carpo. Entre
os resultados, estão a diminuição
considerável do número de afastamentos no setor e do cansaço
no final do expediente.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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CCIH do Hospital de Cubatão debate taxas de infecção

Na primeira reunião de 2015 da
Comissão de Controle de Infecção

Hospitalar (CCIH), do Hospital Municipal de Cubatão (HMC), na Baixa-

da Santista, foi apresentado o perfil
epidemiológico de 2014, bem como
o índice anual de infecção relacionada a assistência à saúde, que, positivamente, ficou abaixo do estipulado
para o período, atingindo 2,03% de
ocorrências, contra os 3,20% planejados inicialmente.
‘‘Esperamos, para 2015, manter
esse trabalho, cujo objetivo é reduzir
ao máximo os índices de taxa de infecção, focando em campanhas, treinamentos, acompanhamentos sobre
higienização das mãos sempre procurando envolver todas as equipes”,
destacou Lilian Morais, enfermeira
responsável pela Comissão.

Mogi: HMMC promove treinamento para colaboradores
Com foco motivacional e no constante aumento da produtividade, os
colaboradores do Hospital Municipal
de Mogi das Cruzes (HMMC), região
metropolitana de São Paulo, passaram por uma dinâmica de trabalho.
O treinamento foi desenvolvido pelo
departamento de Recursos Humanos
e destacou a importância do trabalho
em equipe e da atividade de cada colaborador para o sucesso da estrutura
hospitalar.
A analista de RH, Tatiana Colella, destacou a importância da iniciativa. “Pessoas
diferentes pensam de formas diferentes,
o que é essencial para estabelecer soluções inovadoras”, disse.
Entre as dinâmicas realizadas pelos colaboradores durante a reunião, esteve a “teia do envolvimento”. Neste treinamento, cada
colaborador ressalta a qualidade
profissional do colega.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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