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HMMC inicia treinamentos em busca de acreditação
Com a presença de diretores da
Pró-Saúde, o Hospital Municipal
de Mogi das Cruzes (HMMC), em
Mogi das Cruzes (SP), deu início
aos treinamentos de sensibilização
para a visita de diagnóstico, que
ocorrerá entre os dias 24 e 27 de
agosto. Essa é uma importante
etapa na busca pela acreditação
da Organização Nacional de
Acreditação (ONA) que o HMMC
pretende conquistar este ano.
Todos os colaboradores passarão
pelos treinamentos coordenados
pela equipe do Núcleo de Gestão

da Qualidade e Segurança do
Paciente (NQSP).
“O treinamento orientou sobre
os detalhes da visita e de que forma
deveremos estar preparados”,
explicou Erica Laurindo, gerente
do NQSP. “É importante que cada
um tenha ciência da expectativa
dos usuários. Afinal, eles são
o nosso principal objetivo”,
detalhou Erica.
No fim, os colaboradores
participaram de uma dinâmica
e reforçaram o compromisso da
melhoria contínua.

Grupamento Aéreo da PM visita crianças do HRPT

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (GRAESP),
com base em Altamira (PA), foi
implantado há três anos no município para realizar missões em
toda região Transamazônica e
Xingu. Na quarta-feira (4/8), a
equipe do GRAESP, formada por
pilotos, tripulantes, mecânicos e

apoio solo, teve uma missão especial: atendendo ao pedido de
uma criança internada no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), os integrantes fizeram uma apresentação
da aeronave aos pequenos. Dez
crianças internadas puderam conhecer, de perto, o helicóptero do
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Grupamento Aéreo.
O momento foi de muita alegria
para as crianças, que quebraram a
rotina hospitalar. Essa experiência
de humanização do HRPT também
ocorreu em dezembro do ano
passado, quando o Grupamento
Aéreo visitou a Clínica Pediátrica
da unidade.
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Fisioterapeutas realizam projeto com usuários do Hurso

O Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (Hurso), de Santa Helena
de Goiás (GO), iniciou um projeto de
humanização e programou diversas
atividades para os usuários da unidade. A ação é uma iniciativa da Comissão de Humanização, em parceria com a equipe multidisciplinar e
os setores assistenciais.
Divididos em 4 grupos, os profissionais da unidade ficaram responsáveis pela realização, a cada
semana do mês, de uma ativida-

de de interação com os pacientes
do setor. A primeira semana ficou
com a equipe de fisioterapia, responsável pela atividade com os pacientes das Clínicas Médicas Adulta e Pediátrica. A equipe promoveu
ações separadas, oferecendo algo
lúdico às crianças e uma atividade
motora aos adultos.
Para a fisioterapeuta Karinny Oliveira, a ação desenvolvida foi para
despertar a imaginação das crianças, tornando um recurso valioso

para o atendimento assistencial.
“A pintura permite a criança expressar seus sentimentos, relaxar,
fugir, por alguns instantes, de seu
estado de doença, lembrando que
ela pode ser criança mesmo dentro do Hospital”, explicou a fisioterapeuta, completando que ainda é
possível desenvolver uma comunicação e um vínculo maior entre
colaboradores e usuários, o que
interfere positivamente na recuperação do paciente.

CEI São Jorge realiza trabalho de linguagem artística com os bebês

Coração é foco do HMC no Dia Nacional da Saúde

O Hospital Municipal de Cubatão
(HMC), em Cubatão (SP), em parceria com o CEC, antigo Lar Vicentino da cidade, promoveu uma ação
para celebrar o Dia Nacional da
Saúde (5/8), focada no amor, esperança, fé e doação.
Uma grande mobilização reuniu
pessoas para confeccionar corações de tecido de várias cores e tamanhos, recheados de boa intenção
e caridade. Mais de 700 corações
foram produzidos e entregues a colaboradores e pacientes da unidade.
Segundo o Assistente Social Marco Machado, do Centro de Capacita-

ção Comunitária, há uma troca de
acolhimento e afeto nessas ações,
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que beneficia tanto quem entrega
como a quem recebe.
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CEI São Jorge trabalha linguagem artística com os bebês

O trabalho com artes visuais é de
suma importância para estimular a
criança a conhecer coisas novas. E
esse tipo de atividade na educação

infantil permite experiências sensoriais com meios diferentes.
Cientes dessa importância, as
professoras do Centro de Educa-

ção Infantil (CEI) Jardim São Jorge, administrado pela Pró-Saúde,
em São Paulo (SP), desenvolveram
uma atividade ao ar livre com os
bebês. Eles foram conduzidos a
uma área externa (solário), onde
ficaram à vontade, com tintas guache de diversas cores e pincéis.
O objetivo da atividade foi estimular, nas crianças, o conhecimento das cores, além de desenvolver as linguagens corporal,
visual, artística e verbal. Nos
primeiros anos de vida, a criança
está imersa no universo das imagens e oferecer diferentes materiais é uma maneira de ampliar
sua capacidade de expressão.

HU promove treinamento para os profissionais da higiene
De 4 a 6 de agosto, os profissionais de higiene e rouparia do
Hospital Universitário (HU), em
Jundiaí (SP), passaram por um
curso de reciclagem. A capacitação está inserida no planejamento de treinamentos regulares
para os setores, visando à excelência na assistência ao paciente.
Com 100% de participação dos
colaboradores da higiene, o foco
do curso de reciclagem foi qualificar, orientar e trocar ideias com
os membros da equipe.
“Reforçamos algumas orientações sobre postura profissional, as práticas preconiza-

das pela Vigilância Sanitária e
técnicas de higienização validadas pelo Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar (SCIH)

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

e baseadas no Manual de Higiene e Limpeza” explicou a
coordenadora de Hotelaria,
Daniele Rodrigues.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Coordenadoria de Comunicação.
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