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RJ: Pacientes participam de terapia com animais

O Hospital Estadual Anchieta (HEAN),
no Rio de Janeiro (RJ), administrado
integralmente pela Pró-Saúde, realiza,
quinzenalmente, terapia com animais
em parceria com a Associação Pêlo Próximo. A pet terapia caracteriza-se pela
utilização de animais em modalidades
terapêuticas, possibilitando a realização
do tratamento nos aspectos físico, cognitivo, emocional e social. Em média,
são atendidos 12 pacientes em cada

visita dos profissionais e animais, que
dura em média uma hora. Cerca de 70
pacientes já participaram do projeto.
“As atividades com os animais têm
acarretado benefícios tanto psicológico,
quanto pedagógico e social aos participantes, trazendo bem-estar, afastamento de dor e encorajamento da fala.
Já tivemos casos em que pacientes em
estágio terminal e sem demonstração
de emotividade, interagiram e esboça-

ram sorrisos”, explica Thiago Cachaldora, coordenador do Grupo de Trabalho
Humanizado da unidade.
A paciente Márcia Santos, disse
que aguarda ansiosa pela visita dos
animais. “Eu adoro cachorro, tenho
dois em casa e sinto muita saudade
deles. As atividades com os cachorros me trouxeram mais felicidade e
ajudam a matar um pouco da saudade dos meus”, afirmou.

Santa Casa de Penedo completa 248 anos

A Santa Casa de Misericórdia de Penedo, em Alagoas, administrada pela
Pró-Saúde, completou 248 anos de
serviços prestados à comunidade com

missa e agradecimento aos colaboradores. Durante a comemoração, sete
mulheres foram homenageadas pela
dedicação demonstrada ao complexo
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hospitalar. Marlene Fonseca dos Santos foi uma delas e recebeu a placa
que registra o reconhecimento aos 46
anos de trabalho na entidade.
No agradecimento, Marlene destacou a iniciativa e dedicação da
direção e colegas de trabalho. “Se
nós trabalhamos com todos os outros médicos e colegas é porque
aprendemos com amor, tivemos
ética no trabalho e fizemos tudo
com muito carinho”.
O provedor, Dom Valério Breda, ressaltou as situações já superadas pela
instituição e agradeceu ao apoio dos
colaboradores na unidade responsável por uma maternidade, uma casa
de acolhimento para idosos e um
hospital regional.
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Qualidade intensifica notificações de eventos no Hurso
Em fevereiro, foi realizado um treinamento pelo Núcleo da Qualidade e
Segurança do Paciente, do Hospital de
Urgências da Região Sudoeste (HURSO),
de Santa Helena de Goiás (GO). As atividades foram ministradas pela gerente
de Qualidade, Thaisa Afonso, em todos
os turnos, e contou com a presença de
mais de 200 colaboradores.
O treinamento frisou as alterações em
nomenclaturas usadas nas notificações
de eventos/incidentes, que agora estão
de acordo com a Organização Mundial
de Saúde (OMS) e Organização Nacional de Acreditação (ONA). Thaisa Afonso reforçou o compromisso com a Segurança do Paciente, focando na gestão
de riscos. “É de grande importância relatar eventos e assim gerenciar os riscos
a todo momento. As notificações são
frutos da busca contínua pela melhoria
de processos”, finalizou.

BA: CIPA aborda conduta para acidentes de trabalho
A Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) do Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães (HDLEM),
em Mairi (BA), realizou reunião com os
gestores da unidade para discutir o fluxograma de acidente de trabalho.
O objetivo deste encontro foi chamar
a atenção dos envolvidos no processo
de execução e condução do fluxograma, principalmente no que diz respei-

to ao acompanhamento pós-acidente,
sobretudo as orientações para que o
mesmo receba assistência adequada.
A presidente da Comissão, Susana
Ferreira, destacou a importância da
prevenção de acidentes no ambiente
de trabalho, bem como a observância
das normas de segurança e uso adequado dos EPIs (equipamentos de
proteção individual).
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Hospital 5 de Outubro recebe
treinamento de liderança
Os colaboradores do Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás (PA), participaram do treinamento “Liderança Servidora”, promovido pela Pró-Saúde.
O palestrante e consultor da entidade,
Eduardo Martinho, abordou o novo paradigma da liderança e a importância do
líder ser colaborativo com a equipe, inspirar criatividade e, acima de tudo, ser um
líder servidor. Durante a palestra, ainda
foram citados diversos exemplos de lideranças reconhecidas pela humanidade e
que marcaram nossa história.
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