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Projeto Sorriso Especial alcança marca de mil cirurgias no HERF

O projeto Sorriso Especial, que funciona desde 2003 no Hospital Estadual
Rocha Faria (HERF), no Rio de Janeiro
(RJ), alcançou a marca de mil cirurgias
dentárias realizadas. O projeto – que
consiste no atendimento odontológico especializado a pacientes com necessidades especiais – já ofereceu as-

sistência a cerca de oito mil famílias de
todo o estado e contabiliza uma média
de 500 pacientes atendidos mensalmente no ambulatório.
“Em 12 anos de atuação, contribuímos
muito com a redução da fila de espera
destes pacientes, antes desassistidos,
por atendimento odontológico especia-

lizado. Com isso, contribuímos também
para a melhoria da qualidade de vida
deles. A marca de mil procedimentos
realizados é, sem dúvida, um grande feito”, ressaltou o coordenador do projeto
Cláudio Fernandes. O projeto conta com
enfermaria própria, que atende pacientes com maior grau de complexidade.

Rádio HRBA completa 4 anos com programação especial
A Rádio HRBA, do Hospital Regional do Baixo Amazonas, completou, no dia 15/9, quatro anos de
fundação. Para comemorar a data,
uma programação especial foi realizada durante todo o dia. Sete locutores consagrados em Santarém
(PA) comandaram a programação
da Rádio.
Com o objetivo de levar informação, cultura e entretenimento aos
seus ouvintes, a rádio vai ao ar de

segunda a sexta, das 8h às 18h. São
divulgadas as ações internas e externas do hospital, com programações
de eventos, avisos internos e campanhas. A programação musical prioriza ritmos regionais e adequados ao
ambiente hospitalar.
A rádio tem seu estúdio no setor de
Comunicação e Marketing do HRBA
e o projeto é uma iniciativa do colaborador J. Silva, que aprimorou o
sistema de som interno.

GO: Músico anima pacientes da Clínica Médica do Hurso
O colaborador e músico André Ricardo
Marques, do Serviço de Nutrição Dietética (SND), tornou a manhã de sexta-feira
(11/9) mais animada para os usuários,
pacientes e acompanhantes, nas Clínicas
Médicas Adulta e Pediátrica do Hospital
de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de Goiás (GO).
Foram apresentadas músicas nos quartos e corredores das Clínicas, contando
com a participação de todos os presentes
e o apoio da equipe do SND, com interpretações infantis na área pediátrica e
depois no espaço dos adultos.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Hospital Metropolitano promove capacitação de brigadistas
Investindo na capacitação e qualificação dos seus colaboradores, a PróSaúde, gestora do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
(HMUE), em Ananindeua (PA), promoveu a capacitação de 35 membros
da Brigada de Incêndio.
Ministrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, a
capacitação foi realizada em duas
etapas, sendo a primeira, teórica,
na sala de treinamento, e a segunda no estacionamento do Bloco 05
do hospital.
“Os colaboradores estão sendo capacitados para que estejam aptos a protegerem a integridade física dos demais colaboradores e usuários, assim
como cuidar do patrimônio público”,
comentou o técnico em segurança do
trabalho Carlos Henrique Costa.

IEC realiza 1º Semana de
Alimentação Saudável

Com o objetivo de incentivar uma alimentação saudável de forma natural e
acessível aos colaboradores, o serviço
de nutrição do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro
(RJ), iniciou, nesta semana, o Programa
de Alimentação Saudável na unidade.
Segundo a Nutricionista Cíntia Oliveira, serão feitas avaliações nutricionais
em todos os turnos, com medidas básicas de peso e altura, de modo que cada
profissional tenha o perfil mapeado.
“Essa iniciativa visa o bem-estar do colaborador, promove a alimentação saudável, além de proporcionar uma melhor
qualidade de vida”, enfatizou.

Organizado pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT),
o treinamento faz parte do plano

de ação do Núcleo de Qualidade e
Segurança do Paciente (NQSP) e do
Núcleo de Educação Permanente
(NEP) da entidade.

Primeiro Mapa de Risco é implantado no HDLEM

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Hospital
Deputado Luis Eduardo Magalhães
(HDLEM), em Mairi (BA), em conjunto com o Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), concluiu
a elaboração do Mapa de Risco em
pontos específicos da unidade.

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.

Segundo a presidente da CIPA, Susana Ferreira, o mapeamento ajuda a
criar uma atitude mais cautelosa por
parte dos colaboradores, diante dos
perigos identificados e graficamente
sinalizados. Desse modo, contribui
para a eliminação e controle dos riscos detectados.
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