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Rio: Rocha Faria conquista certificado Ouro

O Banco de Leite da Maternidade do
Hospital Estadual Rocha Faria (HERF),
no Rio de Janeiro, recebeu, na última
semana, o Certificado de Excelência
em Bancos de Leite Humano, na categoria Ouro. O prêmio é concedido
pelo Programa Ibero-Americano de
Bancos de Leite Humano (IberBLH),
patrocinado pelo Ministério da Saúde.

Um dos fatores que levou a unidade a ganhar a certificação foi o
projeto Amigas do Leite. Criado em
2013, o serviço de coleta domiciliar
ajudou a reduzir em 90% o consumo
de leite industrializado no hospital.
Quase 670 litros já foram coletados,
beneficiando 459 bebês. Cada litro
de leite doado pode alimentar até

dez recém-nascidos por dia.
“Ser excelência em Banco de Leite Humano na categoria ouro só nos
deixa muito gratificados e nos incentiva ainda mais na busca constante da
melhoria à assistência a ser prestada
na unidade. Para nós é uma grande
vitória”, afirmou Juciney Pacheco, coordenador da maternidade do HERF.

Em Altamira, costureira cria
Vale amplia parceria
“óculos” para bebês recém-nascidos com o Yutaka Takeda

Para a proteção dos olhinhos dos
bebês que estão em tratamento de
fototerapia, o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira (PA), está confeccionando “óculos”
especiais. Feito de tecidos e espuma,
a produção acontece na própria entidade, através das mãos da costureira
Francilene Macieira.
Os recém-nascidos beneficiados pelo
projeto são portadores da Icterícia,
uma condição comum nessa fase da
vida, e refere-se a cor amarela da pele
e do branco dos olhos, causada pelo
excesso de bilirrubina (substância encontrada na bile) no sangue. O sintoma
normalmente aparece no segundo ou
terceiro dia de vida da criança, começa pela cabeça e progride. A pele do

Os exames periódicos dos funcionários da mina de ferro e manganês
da empresa Vale estão sendo realizados, exclusivamente, no Hospital
Yutaka Takeda (HYT), em Carajás
(PA). Essa nova diretriz da empresa
beneficia seus funcionários, pois os
exames passaram a ser concentrados em um único local e dia.
A maior vantagem para nosso
usuário, é ter um dia integralmente dedicado à sua saúde.

bebê fica amarela, primeiramente na
face, depois no tórax, no abdômen e
nas pernas. Se não tratada em tempo,
pode causar lesão cerebral deixando
sequelas para a vida toda.

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Rio de Janeiro: Projeto musical leva estímulo a pacientes
Maria de Lurdes, paciente do HEAN, se diz
muito satisfeita em poder ter esse momento dentro de um hospital. “É diferente, nem
parece que estou num hospital. Eu me sinto
muito bem ouvindo as músicas que ele toca,
alivia a minha cabeça, traz felicidade, me
acalma, relaxa e faz eu esquecer os pensamentos ruins”, ressaltou.

Destaque na TV Globo

O Projeto Pêlo Próximo do HEAN,
que realiza terapia quinzenal com
animais e beneficia os pacientes, foi
destaque no telejornal RJTV 1ª Edição, da TV Globo. Acesse o site da
Pró-Saúde e clique em Imprensa/Na
Mídia, para assistir a reportagem.

O Hospital Estadual Anchieta (HEAN), no
Rio de Janeiro, administrado integralmente
pela Pró-Saúde, está promovendo, desde
janeiro, o projeto “Música para os Meus
Ouvidos”. Mauricio Séllos, saxofonista, vi-

sita a unidade quinzenalmente e toca para
os pacientes em lugar estratégico, nos corredores do hospital, para que a música se
propague às outras alas e chegue ao maior
número de pessoas.

UPAs
Uberaba
implantam
“Achados
BA:
CIPA de
aborda
conduta para
acidentes de trabalho
Óculos, próteses dentárias, roupas e
até um passaporte italiano. Esses são
alguns de muitos objetos esquecidos
nas UPAs Mirante e São Benedito, em
Uberaba (MG), que foram recolhidos
pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) desde o início de janeiro,
quando a Pró-Saúde assumiu a gestão
das unidades. Tudo é catalogado para
permitir uma consulta rápida e os objetos encontrados ficam à disposição

dos proprietários durante 90 dias.
Após esta data, se não procurados,
serão doados.
Os interessados podem procurar os
atendentes do SAU, de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h.

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Time do Hurso incentiva prática de atividades físicas
O Hospital de Urgência da Região
Sudoeste (HURSO), de Santa Helena de Goiás (GO), promoveu evento para incentivar os colaboradores
a praticarem atividades físicas. De
acordo com levantamento feito pelo
Serviço Especializado em Segurança
e Medicina do Trabalho (SESMT) no
ano passado, aproximadamente 60%
dos colaboradores não praticam nenhuma atividade.

No evento, o SESMT entregou uniformes ao time de futebol do Hurso, formado por colaboradores de diversos
setores, e realizou partida amistosa
no campo de futebol sintético. O time
usará os uniformes na participação em
campeonatos da região. Muriel Peter,
engenheiro do Trabalho, conseguiu de
forma voluntária o apoio financeiro de
empresas de Santa Helena de Goiás
para auxílio na aquisição do uniforme.

HRSP promove Semana de Prevenção de Acidentes
Começou na segunda-feira (23) e
terminou na sexta (27), a 7ª Sipat
– Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho – do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr.
Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA). Realizado pela Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), o evento deste ano tem
como tema “Prevenção de acidente,

um ato consciente”.
Segundo a CIPA, o evento é fundamental para a tomada ou manutenção de medidas que visam à prevenção de acidentes do trabalho,
e melhorias das condições do ambiente que afetam a saúde e segurança dos colaboradores. O intuito
da semana é a conscientização dos
profissionais do HRSP.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

I Corrida pela Saúde HMAR
acontece em Macéio
Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de praticar atividade física, ter uma alimentação balanceada e momentos de lazer,
o Hospital Memorial Arthur Ramos
(HMAR), em Maceió (AL), realizou em
fevereiro a “I Corrida pela Saúde”, no
bairro da Ponta-Verde, em Maceió.
Além da corrida para adultos, feita
por categoria e com premiação, houve também caminhada e corridinha
infantil, com entrega de medalhas
para todos. Vinte crianças carentes, de
duas associações, participaram gratuitamente da corrida.

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

