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Palestras marcam o Dia Mundial do Câncer no HRBA
O Hospital Regional do Baixo Amazonas
(HRBA), em Santarém (PA), realizou na
quarta-feira (04/02), uma programação
alusiva ao Dia Mundial do Câncer nas
recepções do ambulatório de especialidades clínicas e da oncologia. A programação teve como principal objetivo quebrar alguns dos principais mitos sobre a
doença e esclarecer dúvidas.
“Nós procuramos fazer uma dinâmica
com os pacientes, pois é através do conhecimento que as pessoas conseguem
se conscientizar sobre os cuidados que
devem ter. Esse é um desafio que enfrentamos todos os dias e as palestras
reforçam essas informações”, declara a
enfermeira oncológica, Janete Aguiar.
“Um dos grandes mitos do câncer é
acreditar que isso nunca vai acontecer
com a gente. Essa afirmação é um grande mito e acaba fazendo com que a pessoa não procure uma medida preventiva,

acabando por descobrir a doença em um
estado avançado, quando as possibilidades de cura são muito inferiores”, alerta o
médico oncologista, Carlos Hummes.
Atualmente, mais de 1,5 mil pessoas são
atendidas pelo Serviço de Oncologia do
HRBA e pacientes com histórias de vida
bem diferentes, como Janaina Stoef, de 20
anos, que há seis descobriu um câncer na
clavícula, é uma delas. Natural de Rurópolis

(PA), a jovem iniciou tratamento na capital
e há seis meses foi transferida para Santarém. “No começo, a gente fica bem abalada, mas depois acaba tento forças para
levar o tratamento em frente. Hoje, estou
bem melhor e meu esposo está sempre
comigo. Quando eu fazia tratamento em
Belém era minha mãe que me acompanhava. Agora, a cada 15 dias, a gente vem
pra Santarém e ninguém pode desistir”.

HYT apresenta novo fluxo para exames ocupacionais
O serviço de medicina do trabalho do
Hospital Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas (PA), apresentou aos líderes o
novo fluxo de atendimento para a realização dos exames ocupacionais de clientes.
Entre as novidades, está a otimização do
tempo para o cliente, que não precisará
se ausentar do trabalho mais de uma vez,
devido a todos os exames estarem agendados com antecedência e serem realiza-

dos no mesmo dia (exceto em casos de
exames laboratoriais específicos).
Outro benefício importante é nova
estrutura física e de recursos humanos
disponibilizada para os atendimentos,
que contempla a ampliação e criação de
alguns espaços, como salas de exames,
copa para realização de lanche após os
exames e contratação de novos colaboradores para recepção e assistência.

Hospital de Mogi recebe auditoria da Pró-Saúde
Com sete meses de funcionamento, o
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
(HMMC), em Mogi das Cruzes (SP), passou, na primeira semana de fevereiro,
pela auditoria dos Requisitos de Apoio à
Gestão (RAG), realizada pela equipe de
consultores da Pró-Saúde, responsável
pela gestão plena do Hospital.
O RAG é o primeiro passo para a conquista da certificação Nível I, da Organização
Nacional de Acreditação (ONA), que foca o

rigoroso critério do cumprimento das normas de segurança dos pacientes, incluindo
aspectos estruturais e de gestão.
“Nossa consultoria vai fornecer uma fotografia do atual momento do hospital. A
certificação indica que o hospital atua de
forma correta o que, consequentemente,
influencia diretamente no atendimento
ao paciente e na resolutividade dos problemas”, destacou a enfermeira e líder do
grupo de auditores, Fernanda Rossi.
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Creches de São Paulo iniciam mais um ano letivo

Um novo ano de trabalho e dedicação tem início nos Centros de Educação Infantil Jardim Eliane, São Jorge e
Lageado, em São Paulo. Muitos novos
rostinhos chegam à escola, pela primeira vez. Este é um momento importante
para que os pequenos possam se adap-

tar, aprender a conviver em um novo
espaço, construir conhecimentos e interagir com novos amigos, professores e
toda a equipe escolar.
Ao todo, 548 crianças frequentam
as três creches, que iniciam o período criando estratégias, traçando

metas, objetivos e criando vínculos
importantes com as crianças. Os colaboradores das unidades contam
com o apoio e interação entre a família, comunidade e escola, para que
esse seja um lugar onde as crianças
possam brincar e desenvolver-se.

Palestra no Hurso alerta sobre câncer de pele
O Hospital de Urgência da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena do
Goiás (GO), promoveu uma palestra no
Confinamento São Lucas, com o tema
Fotoproteção. O evento teve como público-alvo os colaboradores que trabalham expostos ao Sol, e contou com a
participação de 25 pessoas.
A médica e facilitadora, Renata Asmar,
abordou a importância sobre a prevenção para evitar o câncer de pele. A palestrante fez uma abordagem sobre os
tipos de câncer que uma exposição ao
sol pode causar e os diferentes tipos de
filtros solares que existem no merca-

do. Asmar destacou que o fotoprotetor
deve ser aplicado ainda em casa, e reaplicado ao longo do dia, de duas em
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duas horas. Ela informou, ainda, que é
recomendável consultar um dermatologista regularmente.
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HDLEM busca garantir segurança com visita do SESMT
O Hospital Deputado Luis Eduardo
Magalhães (HDLEM), em Mairi (BA),
recebeu a visita do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT), da
Pró-Saúde, representado pelo engenheiro e pelo consultor de Segurança,
Adriano Pereira e Norberto A. da Silva, respectivamente.
Na visita, foi revalidado o Laudo
Técnico de Condições Ambientais

Central de Materiais
realiza treinamento no PA
A Central de Materiais Esterilizados
do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA),
realizou, em janeiro, o treinamento
de reciclagem aos colaboradores para
o manuseio esterilizadora. O evento teve como objetivo aperfeiçoar o
conhecimento dos profissionais que
trabalham diretamente com o equipamento na unidade.
O treinamento foi realizado com aulas práticas e teóricas, ministrado por
uma profissional representante da
empresa responsável pelo material
de esterilização. Esta é a terceira vez
que o HRPT realiza a capacitação junto aos colaboradores.

de Trabalho (LTCAT) e reforçadas
as orientações para os funcionários sobre insalubridade e prevenção de acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais. A atividade
desenvolvida pelo SESMT busca a
melhoria da qualidade de vida aos
colaboradores da entidade, propondo medidas preventivas que
assegurem boas condições nos
ambientes de trabalho.

Treinamento incentiva liderança e gestão
Secretárias clínicas e agentes administrativas do Serviço de Arquivo
Médico e Estatísticas (SAME), do
Hospital Universitário de Jundiaí
(SP), passaram por treinamento.
Ministrado pelo supervisor do setor, André Cosmo, o treinamento
“Liderança e Ferramentas de Gestão” tem como objetivo despertar
uma visão de gestão nas colaboradoras. “Quis apresentar algumas
ferramentas que utilizo e que também poderiam ser utilizadas pela

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:
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equipe para administrar as atividades e tentar despertar a capacidade de avaliar o trabalho como um
todo, com uma visão de gerência”,
explica André.
Em breve, as colaboradoras do setor passarão por um treinamento
de reciclagem com o intuito de padronizar as atividades e esclarecer
as dúvidas. “A ideia é que, através
dos treinamentos, a equipe reflita
sobre a execução de suas atividades
e deem sugestões de melhorias”.
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