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Mogi recebe Comissão de Saúde e anuncia plano de expansão
O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC), em Mogi das Cruzes (SP),
recebeu, em março, a Comissão Permanente de Saúde da Câmara de Vereadores da cidade e o secretário municipal
de Saúde, Marcello Cusatis. Os vereadores conheceram as dependências do
HMMC e foram informados sobre as
novidades no funcionamento total da
unidade, que ocorrerá a partir de abril.
Entre os benefícios que passarão a
ser oferecidos à população, estão as
ativações dos dez leitos da Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e da totalidade
dos 81 leitos de internação (69 de internação e 12 de observação). Haverá,
ainda, o aumento no volume de consultas e exames.
Em abril, as áreas de clínica médica, cirúrgica, pediatria e UTI estarão com funcionamento pleno. “Com esses novos
atendimentos, o Hospital vai resolver
uma infinidade de problemas na nossa
cidade”, destacou o vereador Francisco
Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), presidente da Comissão.

MG: UPAs realizam Campanha de Higienização das Mãos
Para desempenhar qualquer atividade – de um simples cumprimento a tarefas complexas – utilizam-se as mãos.
Elas não possuem memória, mas “guardam” um pouco de tudo o que se toca,
inclusive, agentes nocivos à saúde. Este
é o principal foco da 1ª Campanha de
Higienização das Mãos, promovida
pela Pró-Saúde nas Unidades de Pron-

to Atendimento (UPAs) Mirante e São
Benedito, em Uberaba (MG).
De 23 a 27 de março, aconteceram teatros, palestras e atividades envolvendo os colaboradores, pacientes e seus
familiares durante o dia e noite. De
forma lúdica e com exemplos práticos
foram evidenciados os processos corretos de limpeza das mãos.

IECPN realiza Semana de Segurança do Paciente
O Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer (IECPN), no Rio de Janeiro (RJ),
administrado integralmente pela PróSaúde, realizou a semana de Segurança
do Paciente com o objetivo de incentivar
a cultura de qualidade e segurança durante a assistência hospitalar.
A programação contou com diversas
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palestras e presenças de profissionais de
outras unidades e do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA). O treinamento
é de extrema importância para proporcionar um atendimento cada vez melhor
aos usuários. Como a adesão foi muito
satisfatória, novas turmas foram abertas
para alcançar 100% dos colaboradores.
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Colaboradores do HRSP desenvolvem ação de Musicoterapia
Olhinhos brilhando, sorriso no rosto e
belas histórias ao som de um violão. É
nesse ambiente que toda criança merece passar a Páscoa, ainda que ela esteja
num leito de hospital. Com o objetivo de
propiciar este ambiente que o Hospital
Regional do Sudeste do Pará (HRSP) Dr.
“Geraldo Veloso”, em Marabá (PA), desenvolve ações como a “Musicoterapia”
e o “Contando histórias”.
A iniciativa é destinada a crianças internadas na clínica pediátrica e são

desenvolvidas pelos colaboradores do
Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) e
Grupo de Trabalho e Humanização.
Além das crianças internadas, as mães
e os pais também vivem momentos de
felicidade, ao compartilharem da alegria
estampada nos olhos de seus filhos.
Ao final da animada visita dos colaboradores Karla Luz, Tobias de Tarso e Caroline Nogueira, os pequenos ainda ganham
um chocolate de presente, para lembrar
que estamos em tempo de Páscoa.

Aeromóvel da PM
homenageia HEGV

PS Engenho Novo promove ação de combate à dengue

Na segunda-feira, 23, a equipe do
Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), no Rio de Janeiro (RJ), recebeu uma homenagem do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro (GAM)
pelo trabalho à frente da unidade,
no socorro e apoio aos policiais militares feridos em serviço.
“Essa homenagem é uma honra
para nós e nos motiva ainda mais,
mostrando que estamos no caminho
de um atendimento de excelência
não só desses profissionais, mas da
população como um todo”, ressaltou
o diretor Assistencial do HEGV, Luis
Santoro, que representou a equipe
homenageada na solenidade.

O Pronto Socorro Engenho Novo
(PS), em Barueri (SP), realizou trabalho de orientação com cartazes e
folders informativos voltados à prevenção contra a dengue. Orientações simples e práticas para reduzir
o principal vetor de transmissão - o
mosquito Aedes aegypti - são destacadas. Os materiais são produzidos
pela Secretaria de Estado da Saúde
e estão à disposição dos munícipios,
onde a distribuição e orientação re-

presentam um importante auxílio.
As notificações de casos suspeitos
neste período de 2015 têm apresentado uma grande elevação em
comparação ao mesmo período do
ano passado (63% de aumento). O
PS Engenho Novo está promovendo
orientações, acerca de ações subsequentes como hidratação, antitérmicos e a entrega da carteirinha
para sinalização e acompanhamento da dengue.

Campanha
A Pró-Saúde também disponibilizou para as unidades um
folheto com explicações e dicas para prevenção da dengue.
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Educação Inclusiva é destaque no CEI Jardim Eliane
Com a proposta de incentivar a interação entre as crianças e contribuir
para o desenvolvimento e aprendizagem, o Centro de Educação Infantil Jardim Eliane (CEI), em São Paulo
(SP), realiza reconhecido trabalho de
educação inclusiva com alunos portadores de deficiência.
Érika Mariano da Costa, de 12 anos,
tem Síndrome de Down e foi aluna
da unidade por 10 anos. Desde o início, e paralelamente ao tratamento
médico, participou de atividades pedagógicas integrada às demais crian-

ças. “A dedicação dos profissionais
foi fundamental para a autonomia
que ela tem hoje”, conta a mãe, Cleonice Mariano Bezerra.
A mãe do aluno Rafael Gois de
Macedo, 2 anos, também destaca
o progresso do filho. Rafael nasceu
com problemas severos na coluna
e possui dificuldade de locomoção.
“As crianças da sala ajudam a cuidar
dele, e as professoras adaptam as
atividades para que participe, promovendo a inclusão”, comemorou a
mãe Daiane de Souza Gois.

CEI Lajeado investe em projeto de reeducação alimentar
Pensando nas barreiras que as famílias encontram para oferecer à criança
uma alimentação equilibrada, e a necessidade de incentivar o contato com
alimentos e hábitos saudáveis, o Centro de Educação Infantil (CEI) Lajeado,
em São Paulo (SP), iniciou o projeto
“Descobrindo Sabores”.
Ao longo do mês de março foram realizadas apresentações teatrais com

fantoches dos alimentos, visita à cozinha da unidade escolar e piquenique com atividades interativas. Participaram alunos de todas as idades.
“As crianças ofereciam resistência em
provar frutas que não conheciam.
Após cortamos carambolas em formato de estrelinha, todos quiseram
experimentar”, lembra a professora
da turma infantil, Marilene de Souza.

Cecca e Projetos Sociais promovem Semana da Água
Com o objetivo de diminuir o uso
de copos descartáveis, prevenir doenças e incentivar o consumo de
água em prol de uma melhor qualidade de vida, o Centro de Educação
da Criança e do Adolescente (CECCA)
e Pró-Saúde Projetos Sociais, ambos
de Agulha (SP), realizaram, de 16 a
21 de março, atividades para levar
aos alunos conceitos sobre aproveitamento e cuidados com a água. A
ação fez parte da campanha do Dia
Mundial da Água que foi comemorado no domingo, 22.
As crianças do CECCA participaram

de palestra e de uma encenação,
além de confeccionarem, juntamente com as educadoras, máscaras
usadas na ocasião. Já os alunos dos

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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Projetos Sociais fizeram desenhos,
redações, músicas e pesquisas e todo
o material foi levado para casa.
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