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Hospitais comemoram Semana Mundial do Aleitamento Materno

De 1 a 8 de agosto, foi comemorada a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Neste ano, o tema
central foi sobre a mulher que trabalha e amamenta.

Pará - A segunda “Hora do Mamaço”, realizada em Altamira (PA),
reuniu em uma praça da cidade,
no dia 1/8, mulheres que amamentam e apoiam o ato. O evento
contou com o apoio do Hospital
Regional Público da Transamazônica (HRPT), por meio do Grupo de
Atenção Multidisciplinar Materno
Infantil, em uma atividade extra
-hospital, que ratifica o envolvimento da instituição, administrada pela Pró-Saúde, com questões
cruciais para a saúde pública.
A comissão de humanização do
Hospital Yutaka Takeda (HYT), em
Parauapebas, promoveu, nos dias

3 e 5/8, a Campanha Amigo do Peito, com o intuito de incentivar as
usuárias gestantes e lactantes a
praticarem o ato da amamentação.
Rio de Janeiro - O Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), promoveu na sexta-feira (7/8), no
auditório, um workshop sobre aleitamento materno. Já o Banco de
Leite do Hospital Estadual Adão
Pereira Nunes (HEAPN) realizou,
nos dias 6 e 7/8, palestras, dinâmicas e depoimentos.
A equipe do Banco de Leite do
Hospital Estadual Rocha Faria
(HERF) orientou pacientes e colaboradores. “É fundamental que
toda mãe tenha conhecimento sobre a importância da amamenta-
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ção para o bom desenvolvimento
do seu bebê e também dos benefícios que a prática traz para ela”,
explicou a nutricionista Patrícia
Meirelles, responsável técnica
pelo banco de leite do HERF.
São Paulo - O Hospital Universitário (HU), em Jundiaí (SP), realizou
de 3 a 7/8 evento para incentivar
e conscientizar. “Amamentação
e volta ao trabalho é um assunto
de extrema relevância, pois é um
momento ímpar na vida da mulher trabalhadora e as empresas
têm um papel muito importante
na saúde das crianças”, comentou
a coordenadora do Banco de Leite
Humano de Jundiaí, a enfermeira
Maristela Benassi.
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Unidades realizam ações para comemorar o Dia dos Pais
No Pará, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) celebrou o Dia dos Pais na sexta-feira
(7/8). Os pais internados na unidade
receberam uma lembrança. Já no
setor de Hemodiálise, a comemoração foi realizada com os aniversariantes do mês de julho, que tiveram um café da manhã especial. Já
aos pais colaboradores foi oferecido
um coffee break, com momentos de
emoção e descontração.
Em Rondônia, o Hospital Bom
Pastor convidou, no sábado (8/8),
os pais colaboradores e os pacien-

tes para participarem de gincanas,
homenagens, leitura de poemas e
coffee break. Ao final, todos receberam brinde especial. O presidente
da entidade, Dom Eurico dos Santos
Veloso, também homenageou o Dia

dos Pais com uma mensagem. “Invocando a divina paternidade, quero
abençoá-los por tudo o que têm feito pelos seus filhos, em comunhão
com a família, que é o alicerce de
nossa existência”.

FAZER
FAZER
Pró-Saúde promove treinamento do Sistema de Gestão Ambiental
O setor de Saúde Ambiental da PróSaúde realizou, nos últimos dias 3 e 4
de agosto, o Treinamento de Reciclagem do Sistema de Gestão Ambiental.
As palestras, ministradas pelo consultor Maurício Gnatiuc, aconteceram
no auditório da sede administrativa e
foram divididas em oito turmas de 25
pessoas, nos dois dias.
Durante a palestra, foram abordados
os indicadores de consumo, coleta se-

letiva, aspectos e impactos ambientais
e um relatório de melhoria contínua. O
consultor apontou alguns dados sobre
reciclagem e afirmou que a Pró-Saúde
alcançou uma redução no impacto ambiental de 87%, após quatro anos do início do programa de Saúde Ambiental.
“A gestão ambiental da Pró-Saúde depende muito dos colaboradores, pois a entidade oferece
toda a estrutura e os recursos ne-
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cessários. E o resultado foi muito
positivo”, comentou Maurício.
“Além de trazer ganhos ambientais,
há o trabalho social, com a doação
dos resíduos para uma cooperativa de
catadores da região. Muitos dos trabalhadores dessa cooperativa, hoje têm
uma rotina, benefícios e um salário.
Esse legado, de ganho no impacto ambiental, servirá de exemplo para as gerações futuras”, finalizou o consultor.
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Secretaria de Saúde promove capacitação no Hospital de Pinhais
Com foco na melhoria da qualidade do
preenchimento das declarações de nascidos vivos e declarações de óbitos, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do
Departamento de Vigilância em Saúde,
promoveu uma capacitação no Hospital
Municipal Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais, em Pinhais (PR), que teve como
palestrante Cléia Lazzarotto.
A Declaração de Nascido Vivo (DNV)
é o documento padrão que alimenta o
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) desde a década de
1990, quando foi implantado pelo Mi-

nistério da Saúde. Este sistema serve
como uma das principais fontes de
dados para a geração de indicadores
de saúde sobre pré-natal, assistência
ao parto e vitalidade ao nascer, além
de fazer parte do cálculo das taxas de
mortalidade infantil e materna.
Já a Declaração de Óbito (DO) é o documento padrão utilizado em todo o
Brasil para a captação dos dados. Daí a
necessidade do correto preenchimento
dos documentos. “Para colaborar com
este processo, foi encaminhado aos
colaboradores um arquivo, do Conse-

lho Federal de Medicina, que orienta os
profissionais para o preenchimento e
procedimentos corretos a serem adotados”, informou a palestrante.

A Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Valéria, em Salvador (BA), por
meio do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e do Serviço
de Segurança do Trabalho (SESMT),
realizou, de 27 a 30/7, um ciclo de capacitação que contou com a presença de 130 colaboradores da unidade.
Durante o treinamento, foram passadas orientações e apresentados manuais sistêmicos sobre os seguintes
temas: Precauções e isolamentos com
foco em meningite e tuberculose; Manual Sistêmico do SCIH; Manual Sistêmico
do SESMT e Plano de Segurança da UPA

Valéria, além da apresentação da equipe
de brigadistas e medidas de segurança.
A UPA Valéria irá continuar com

a capacitação de todas as equipes,
sempre contando com a participação dos gestores e colaboradores.

UPA Valéria conta com ciclo de capacitação interna

HMMC realiza treinamento de Gerenciamento de Resíduos
O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
(HMMC), em Mogi das Cruzes (SP), realizou mais um treinamento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) para todos os colaboradores. Desta vez, o tema abordado foi o
descarte correto de resíduos. O desconhecimento e a falta de informações sobre
este assunto fazem com que, em muitos
casos, os resíduos sejam descartados de
qualquer forma, interferindo no processo
de reciclagem ou de tratamento.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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“O objetivo é reduzir o volume de lixo
produzido e dar a destinação correta para
o que for gerado”, explicou o responsável
pelo setor de Sustentabilidade do HMMC,
o engenheiro ambiental Marcel Portela.
Ele destacou que o PGRSS também tem
entre suas metas reciclar o maior volume
de resíduos possível e reduzir a destinação para aterros sanitários.
“Após esta fase de treinamento de descarte, vamos iniciar a etapa de
fiscalização”, disse Portela.
O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Coordenadoria de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

