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HMMC inaugura brinquedoteca na internação pediátrica
O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC), em Mogi das Cruzes (SP), ganhou mais uma brinquedoteca. Agora são duas, sendo uma
no térreo, onde funciona o Pronto
Atendimento Infantil 24 horas, e a
outra no sexto andar, onde fica o
setor de internação pediátrica. O local foi decorado pelo artista plástico
Paulo Seccomandi e equipado com
os recursos arrecadados na 1ª Noite
do Caldo, realizada pela Associação
do Voluntariado de Mogi das Cruzes.
“São estas parcerias que fazem da
nossa cidade um lugar mais humano
para se viver”, destaca a presidente
do Fundo Social e da Associação do
Voluntariado de Mogi das Cruzes,
Mara Bertaiolli. Em visita ao espaço, ela destacou a humanização no
atendimento e o quanto isso é importante para quem está no hospi-

tal. “As pessoas procuram o médico
num momento de dor, angústia. Temos a obrigação de dar a elas uma
acolhida amorosa. Isso tanto para
as crianças, como para as mães, que
também se sentem fragilizadas”.
O HMMC conta com um grupo de

Hospital Alayde Costa promove palestra sobre Hepatite

O Serviço Social do Hospital Alayde
Costa (HAC), em Salvador (BA), promoveu, em agosto, palestra sobre
a prevenção da Hepatite. O evento
foi organizado pela assistente social
Lierge Freitas e ministrada pela coordenadora de Enfermagem Francineth Lobo, com o objetivo de agregar
aprendizado e informações pertinentes ao tema e promover a prevenção.
A hepatite é uma doença infecciosa
do fígado que pode ser desencadeada por vários fatores: álcool, bactérias, medicamentos, vírus ou uma

reação do próprio organismo. Acompanhantes dos pacientes que assistiram a palestra elogiaram a iniciativa.
“A palestra foi muito interessante,
usou de uma linguagem clara, o que
facilitou o entendimento e a escolha
do tema foi pertinente”, comentou
Roberta dos Anjos.
“É um tema muito relevante. Tendo
conhecimento da doença, saberei
como me prevenir. Gostei muito da
palestra e acho que deve ser sempre
realizada com os acompanhantes”,
disse Michele Guimarães.
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voluntárias que atua diariamente
na unidade, ajudando na orientação e encaminhamento dos pacientes. “As pessoas que vêm até
o Hospital estão cercadas o tempo
todo de informação e carinho”, salientou Mara.

Músicos fazem apresentação
voluntária no IEC
Pacientes e colaboradores do Instituto Estadual do Cérebro (IEC), no
Rio de Janeiro (RJ), foram agraciados,
na sexta-feira (20/8), pelas apresentações voluntárias do pianista Rubem
Monteiro Bastos e do saxofonista
José Maurício Séllos. Os dois músicos
apresentaram clássicos do jazz, MPB
e de filmes famosos, que ecoaram
nos corredores do hospital.
Para o coordenador do Núcleo de
Educação Permanente (NEP), Aluísio
de Almeida, as apresentações musicais ajudam a amenizar os momentos
de tensão dos pacientes, além de alegrar o ambiente.
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III Curso de Extensão em Terapia Intensiva acontece no HECC
A equipe multiprofissional da UTI
Adulto do Hospital Estadual Carlos
Chagas (HECC), gerenciada pela PróSaúde no Rio de Janeiro (RJ), promoveu, na sexta-feira (21/8), a 3ª edição
do Curso de Extensão em Terapia Intensiva. O objetivo da capacitação foi
aperfeiçoar os conhecimentos técnico-científicos dos profissionais que
prestam cuidados aos pacientes internados na unidade.
O evento manteve sua tradição de
apresentar palestras multidisciplinares
de profissionais que compõe a equipe
da instituição, além de contar com a
presença de convidados. A abertura
do evento contou com a presença do
ex-presidente da Associação de Medi-

PA: HRBA promove palestras
sobre Câncer do Pulmão

O setor de Oncologia do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) realizou, na sexta-feira (28), palestras sobre
prevenção do câncer de pulmão nos
períodos da manhã e tarde. A programação, que ocorreu na recepção de diversos setores da unidade, faz parte do
Dia Nacional de Combate ao Fumo, lembrado no dia 29 de agosto e destinada
aos acompanhantes e colaboradores.
De acordo com a coordenadora de enfermagem da oncologia do HRBA, Janete Aguiar, o objetivo é levar informação
e conscientizar as pessoas, em especial
pacientes e acompanhantes, sobre os
males causados pelo tabagismo, que
aparece como o principal responsável
pelo câncer de pulmão.
Entre 2009 e 2014, o HRBA atendeu 65
pacientes com diagnóstico de câncer de
pulmão, o sétimo tipo de doença com
maior incidência no oeste do Pará.

cina Intensiva Brasileira (AMIB), Ederlon Rezende, que falou sobre o tema
“Cuidados Paliativos na UTI”. Em seguida, foram realizadas apresentações
voltadas para as áreas de Nutrição, Fonoaudiologia, Pediatria, Enfermagem,

Fisioterapia e Serviço Social.
Cerca de 50 profissionais participaram da capacitação, incluindo colaboradores de outras instituições sob a
gestão da Pró-Saúde, como o Hospital
Estadual Anchieta (HEAN).

Hurso forma novos colaboradores brigadistas
Mais de trinta colaboradores do
Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de
Goiás (GO), participaram, entre os
dias 19 e 20 de agosto, de um curso
de formação para brigadistas. Organizado pelo Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho (SESMT) e ministrado
pelo bombeiro Leandro Dias.
Durante o treinamento, foram
apresentadas as teorias para primeiros socorros e incêndios. Os colaboradores tiveram práticas de todas as
teorias, incluindo uso de manguei-

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.

ras e hidrantes, extintores de incêndio e atendimentos de emergência.
“Qualquer situação de emergência
no Hospital tornará necessária a atuação imediata dos brigadistas, que
precisam saber o que fazer e como
executar”, lembrou Dias.
Ainda sobre a preparação da equipe de brigadistas do Hurso, o SESMT
realizou a reciclagem dos Brigadistas anteriores durante os dias 24,
25 e 26 de agosto. O objetivo é fazer
com que todos tenham condições de
prestar socorro, caso seja necessário, de forma unificada e integrada.
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