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Sorriso Especial ampliou cirurgias e exames no HERF
O Projeto Sorriso Especial, administrado
pela Pró-Saúde, no Hospital Estadual Rocha Faria (HERF), no Rio de Janeiro (RJ),
aumentou nos últimos meses o número
de cirurgias e exames realizados em crianças e adultos. Em 2014 foram 416 procedimentos, sob anestesia geral, e exames
pré-operatórios, sob sedação.
“É um tratamento que requer muitos
cuidados. Atendemos crianças, jovens
e adultos de todo o Estado do Rio de
Janeiro com paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, entre outras
doenças”, explicou o coordenador do
projeto, Cláudio Jorge Fernandes.
Ambulatório: Em novembro de
2014, foi inaugurado o ambulatório
do projeto Sorriso Especial na Unida-

de Pré-Hospitalar fixa Almir Dutton,
que integra as instalações do HERF. O
espaço atende a casos de baixa complexidade. Atividades de prevenção à

saúde bucal estão entre os serviços
prestados no local, equipado e decorado com temas infantis para tornar o
atendimento mais confortável.

Brinquedoteca do HMC passa por remodelação
A Brinquedoteca do Hospital Municipal de Cubatão (HMC), em São Paulo,
completou 11 anos de atividades no
dia 30 de janeiro e passou, recentemente, por uma remodelação completa. O grande parceiro no desenvolvimento do projeto, o Rotary Club
Jardim Casqueiro, visitou o hospital
para conhecer as melhorias realizadas
no espaço, representado pelo presidente da unidade, Márcio Fernandes
Neves, que esteve acompanhado do

governador do distrital Hiroshi Shimuta e do ex-presidente, André Pereira.
“A brinquedoteca é um espaço que
leva as crianças a esquecerem de suas
doenças. O espaço diverte e educa ao
mesmo tempo, fazendo com que a
criança retorne ao seu dia a dia. Hoje,
podemos atender desde bebês até
adolescentes, pois temos um espaço
seguro, com livros, filmes e jogos de
videogame”, destacou a psicopedagoga, Fátima Fernandes.

Contação de Histórias alegra pediatria do HEGV

O Serviço de Psicologia do Hospital Estadual
Getúlio Vargas (HEGV), no Rio de Janeiro (RJ),
iniciou o projeto Contação de Histórias. A ação
é direcionada a pacientes da enfermaria pediátrica, e visa oferecer recursos para as crianças
na experiência da hospitalização e minimizar
os efeitos emocionais desse processo.
A abertura do projeto foi feita pela escritora Ana Clara Rohem, autora do livro infantil “As Pintas de Banzé”. “Este recurso
trabalha a imaginação infantil, abrindo espaço para que a criança fale de suas questões subjetivas”, comentou a escritora.
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Comissão de Tratamento de Feridas realiza reunião no HU
A Comissão de Tratamento de Feridas
do Hospital Universitário (HU), em Jundiaí (SP), realizou uma reunião, conduzida pela enfermeira Joseli Camaroto, para
discussão de estudo da primeira ferida
acompanhada pelo grupo.
“Os colaboradores têm reconhecido o trabalho da comissão e isso é sempre um incentivador profissional. O grupo de enfermeiros
está se fortalecendo, se tornando referência
dentro do hospital na avaliação, prescrição e
tratamento das feridas” destacou a enfermeira da comissão, Cristiane Martho.
A retomada das reuniões faz parte do processo de restruturação da Comissão, que teve
início com revisão dos protocolos e a capacitação de colaboradores, ministrada pela enfermeira Vanessa Abreu, coordenadora do grupo para prevenção e tratamento de feridas e
estomas do Hospital de Clínicas da Unicamp.

Colaboradores do Hurso
treinam com bombeiros
Um grupo de colaboradores do
Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (Hurso), de Santa Helena de Goiás (GO), recebeu um
treinamento de reciclagem de
brigadistas. De acordo com Leonardo Bueno, técnico da Segurança do Trabalho, o grupo fez o curso de brigadista há algum tempo
e sempre que possível são feitos
novos treinamentos para reciclagem e evolução do trabalho.

Coren Pará orienta enfermeiros do Galileu

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG),
em Belém (PA), em parceria com o Conselho
Regional de Enfermagem (Coren), promoveu
a palestra “Responsabilidades éticas, civil e
criminal do profissional de enfermagem”. O
objetivo foi abordar a responsabilidade dos
profissionais de saúde em diversos âmbitos.
Participaram da palestra vinte colaboradores
da unidade, administrada pela Pró-Saúde.
“Essa ação de ampliar conhecimentos é
reguladora das questões éticas, que acabam
incorporadas ao exercício profissional”, afir-
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mou a palestrante, Débora Pauxis, procuradora autárquica do Coren Pará. Além disso,
ela destacou a importância dos profissionais
conhecerem todos os protocolos internos
de segurança adotados pela sua instituição
e fazerem checagens periódicas de cumprimento, à risca, desses protocolos.
A palestra também abordou temas como
o assédio moral e outros problemas frequentes na jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem e formas de lidar
com essas questões.
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Nutrição recebe novos equipamentos no HDLEM
Com o propósito de garantir a segurança do trabalhador, e consequentemente a segurança da unidade, o
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho) do Hospital Deputado Luís
Eduardo Magalhães (HDLEM), em
Mairi (BA), entregou recentemente
ao Serviço de Nutrição e Dietéticos
novos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). Foram concedidos
aos colaboradores do setor luvas de

corte, luvas térmicas, avental de segurança, entre outros.
A aquisição atende aos padrões que
devem ser seguidos sobre segurança
de trabalho e ergonomia, determinados
pelo Ministério do Trabalho, através das
Normas Regulamentadoras. Na ocasião,
foi realizado Diálogo Diário de Segurança
(DDS) orientando sobre o uso adequado,
guarda, conservação e a importância de
comunicar ao SESMT qualquer alteração
que torne o uso impróprio.

Comissão do HRPT realizou treinamento
sobre registros em prontuário
A Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA),
realizou treinamento voltado para
questões éticas relacionadas aos registros em prontuários. A programação teve como público-alvo técnicos
de enfermagem e enfermeiros, bem
como demais membros da equipe
multiprofissional da atividade.

O treinamento foi realizado através
de uma dinâmica com simulação de
atendimento ao paciente, onde um
dos membros da equipe de enfermagem anotou dados no prontuário. Ao
término do teatro, a Comissão reforçou aspectos éticos e legais relacionados ao assunto, conforme normatiza
e orienta o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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Pró-Saúde Araguaína divulga
eleitos para a gestão da Cipa
Na quarta-feira, 28, foi concluída a apuração de votos da eleição dos membros da
Cipa (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) na UPA Araguaína Sul (Unidade
de Pronto Atendimento), em Araguaína
(TO). No total, foram 270 votos, e a posse
dos novos membros será em fevereiro,
com gestão no período de 2015/2016.
Foram eleitos o agente de portaria, Raimundo Pires dos Santos, o coordenador
de apoio, Aroldo Dias Ferreira da Silva, a
técnica de enfermagem, Neide Gomes
dos S. da Silva, e a assistente administrativa
de Recursos Humanos, Glauciane Soares
Benigno. Os suplentes são o agente de
portaria, Rodrigo Rodrigues da Cunha, o
assistente administrativo, Leandro Soares
Benigno, a agente de portaria, Isaira Lima
de Sousa, e a brinquedista, Aldiva Rodrigues de Moura.

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

