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Unidades recebem o Prêmio Amigo do Meio Ambiente

Três unidades hospitalares administradas pela Pró-Saúde foram selecionadas e receberam o Prêmio Amigo do
Meio Ambiente (AMA), na terça-feira
(1/9), durante a abertura do ‘Seminário
Hospitais Saudáveis 2015’, que contou
com a presença do subsecretário de
Saúde do Estado de São Paulo, Wilson
Polara, do diretor de Desenvolvimento
da Pró-Saúde, Danilo Oliveira da Silva,
além de representantes das entidades
coorganizadoras.
Os cases apresentados pelos hospitais da Pró-Saúde estão entre os 15
premiados nesta edição, selecionados
entre 93 trabalhos de todo o país. As
unidades contempladas estão localiza-

das nos estados do Rio de Janeiro, São
Paulo e Pará.
No Rio de Janeiro, o Complexo Estadual do Cérebro, composto pelo Instituto
Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer
(IEC) e pelo Hospital Estadual Anchieta
(HEAN), possui um programa de práticas
sustentáveis baseado em ações como o
descarte correto de pilhas e baterias;
campanhas de conscientização para
uso racional da água e para o consumo
consciente de energia; eliminação do
uso de dispositivos com mercúrio; gerenciamento de resíduos em serviços de
saúde e educação ambiental aos colaboradores e à comunidade.
Em São Paulo, o HMMC venceu com o
case “Instalações Verdes”, que destaca
as ações de sustentabilidade implantadas na unidade, como a utilização de
energia solar para o aquecimento da
água usada nas torneiras e chuveiros,
por meio de painéis solares; a reutilização da água da chuva utilizada nas descargas sanitárias; e o espaço verde exis-

tente no Solarium, localizado no terceiro
andar do prédio. O HMMC é o primeiro
prédio público sustentável construído
em Mogi das Cruzes.
Já no Pará, a terceira instituição da PróSaúde premiada no evento é o Hospital
Regional Público da Transamazônica
(HRPT), com o case “Uso Racional do
Sangue”. Preocupado com a minimização dos impactos ambientais e utilização racional dos hemocomponentes, o
HRPT implantou dois processos de melhorias: o uso racional do sangue em pediatria por aliquotagem e a segregação
dos resíduos infectantes e biológicos da
Agência Transfusional em sacos vermelhos, de acordo com a norma vigente ao
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).
O AMA foi criado pela Secretaria da
Saúde do Estado de São Paulo, com
apoio técnico do Centro de Vigilância
Sanitária, e tem o objetivo estimular iniciativas sustentáveis no âmbito do SUS
em todo o Brasil.

Mais reconhecimento
O Hospital Regional do Baixo Amazonas, o Hospital Regional Público do Sudeste, ambos no Pará, e o
Hospital Municipal de Cubatão, em
São Paulo, são outras unidades que
ganharam destaque no seminário.
Eles receberam, na quarta-feira

(2/9), uma placa comemorativa em
reconhecimento aos esforços voltados para a redução dos impactos
ambientais no ambiente hospitalar.
A Pró-Saúde também foi agraciada
com a placa, na categoria Sistema de Saúde. O Hospital Regio-

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

nal Público da Transamazônica, o
Instituto Estadual do Cérebro e o
Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes foram duplamente lembrados, levando para as unidades o
prêmio Amigos do Meio Ambiente
e a placa comemorativa.
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Entidade completa um ano de gestão no HAC e na UPA de Escada
A Pró-Saúde acaba de completar um
ano na administração do Hospital Alayde Costa e na UPA 24h (Unidade de
Pronto Atendimento) de Escada, ambas em Salvador (BA). Para comemorar
a data, os coordenadores e diretores
das unidades convidaram os representantes do bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador para um encontro, com
o objetivo de demonstrar o trabalho e
as ações desenvolvidas pela Pró-Saúde
nas duas unidades, além de integrar a
comunidade com as atividades desenvolvidas pela entidade.
Durante esse primeiro ano de gestão,
foram realizados, nas duas unidades,
62.723 atendimentos gerais, 9.512
atendimentos pediátricos, 3.616 atendimentos ortopédicos e 531 atendimentos em Clínica Médica/UTI.

Hurso participa de
planejamento da Semana
Nacional de Trânsito

Fechando o mês de agosto, no dia
28/8, a Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito (AMT) de Rio Verde
realizou uma reunião de planejamento
para a Semana Nacional de Trânsito,
que acontece anualmente no mês de
setembro. Foram convidados para a
reunião representantes de diversas áreas, como escolas, empresas, secretarias,
Polícia Militar, PRF, entidades infantis,
Polícia Civil, Bombeiros, entre outros.
Neste grupo, também esteve presente
o Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso). Alguns detalhes ainda
serão finalizados, mas a Semana Nacional de Trânsito acontecerá entre os dias
18 e 25 de setembro, com o tema “Seja
você a mudança no trânsito”.

Galileu orienta sobre alta hospitalar

Estar ao lado de um familiar ou amigo em um leito de hospital é um momento difícil. Ao receber alta, muitas
dúvidas relacionadas aos cuidados
que o paciente ainda requer permanecem. No Hospital Público Estadual
Galileu, em Belém (PA), os acompanhantes encontram respostas para
suas dúvidas e participam de ações
de orientação. O trabalho é feito no
projeto Dia do Acompanhante, que
acontece todas as segundas, no auditório da unidade. A ação é conduzida por uma equipe multidisciplinar,
composta por fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, tera-
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peutas ocupacionais e farmacêuticos.
Na segunda-feira (31/8), a dieta do
paciente acamado foi o tema tratado
na palestra ministrada pela nutricionista Laryssa Jordy. Para a dona de casa
Maria das Graças Figueira Pereira, o
momento de saber como cuidar da
nutrição do paciente quando for para
casa foi excelente. “São necessários
momentos como este para os acompanhantes. Assim, podemos levar para a
família o conhecimento que aprendemos aqui”, revelou.
O Dia do Acompanhante tem por objetivo promover, orientar e conscientizar
os acompanhantes sobre a importância
do cuidado com o paciente após a alta.
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Pró-Saúde realiza 520 atendimentos em ação no Tocantins
Em Araguaína, no Tocantins, a Pró-Saúde realiza o programa Dia D Saúde, com
serviços da área de saúde para todos os
cidadãos. A intenção é que cada pessoa
possa tirar dúvidas e receber orientações sobre as atitudes corretas para
viver bem. A última edição do projeto
aconteceu no final de agosto, na Marginal Neblina, quando os profissionais da
entidade fizeram 520 atendimentos.
A Marginal Neblina é um local muito
escolhido para a prática diária de atividades físicas, especialmente caminhadas, e recebe pessoas como Sandra
Sueli Barreto Gonçalves, de 45 anos. “Eu
vejo como válida essa ação educacional.
Precisa, inclusive, ser feita mais vezes.
Nada melhor do que termos aqui os
profissionais de saúde para nos orientar,
porque muitos não sabem o que preci-

sam fazer”, comentou Sandra.
“Muitas pessoas caminham, mas não
sabem o que é preciso para fazer exercícios e não se cuidam. A Pró-Saúde está
de parabéns pela ação”, elogiou Manoel

Moura Cavalcante, de 76 anos.
O Dia D Saúde aconteceu com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde
e contou com uma equipe de médicos,
enfermeiros e odontologistas.

Colaboradores do HDLEM recebem treinamento de compras

O Hospital Deputado Luis Eduardo
Magalhães (HDLEM), em Mairi (BA),
por meio do setor de Tecnologia da Informação (TI), realizou o treinamento
“Pedido de Compras” para as equipes

de Farmácia e Almoxarifado. O evento
foi ministrado pelo Técnico de Informática do HDLEM, José Rodrigo Rios.
O objetivo foi qualificar os profissionais na análise dos relatórios de esto-

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:
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que, possibilitando o entendimento
do consumo médio e os processos que
envolvem as solicitações de compra.
“Com a constante evolução dos processos de trabalho, exige-se, cada vez
mais, uma melhor formação, o que
reafirma a importância constante de
treinamentos. Além de promover o
crescimento e o sucesso da instituição,
os treinamentos elevam a qualidade
dos serviços e superam os padrões
estabelecidos. Logo, a transmissão de
conhecimentos aos colaboradores vislumbra novas possibilidades e oportunidades, promovendo uma gestão
sustentável”, comentou o técnico Rios.

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

