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Hospital Regional de Marabá comemora nove anos de serviços
Começou no sábado (17/10), com
uma homenagem a Nossa Senhora
de Nazaré, durante o Círio Rodoviário, a programação de aniversário
de nove anos do Hospital Regional
do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá (PA).
Implantado pelo governo do Estado em 2006, a unidade faz parte de
uma rede de hospitais de alta e média complexidades. Gerido pela PróSaúde, sob contrato com a Secretaria
de Estado de Saúde (Sespa), o HRSP
atende a uma região com mais de 1,1
milhão de pessoas.
Durante a programação de aniversário, a unidade contou com apresentação da banda do Exército, coral dos co-

laboradores, oficina de beleza, sorteio
de brindes, sessão de cinema e palestra. Também foi aberta a 26ª Campa-

nha de Doação Voluntária de Sangue
do Hospital Regional, em parceria com
o Hemocentro Regional de Marabá.

BAHIA - A Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) Valéria realizou
entrega de brindes para os médicos. O
Serviço Social, juntamente com a Coordenação Médica, também organizou
uma confraternização.
PARÁ – O Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA) serviu um café da
manhã especial. “É sempre bom celebrar esta data, temos médicos guerreiros e é importante reconhecer esses
profissionais”, agradeceu a Diretora Téc-

nica do HRBA, Lívia Corrêa. O Hospital
Público Estadual Galileu (HPEG) realizou
um evento com diversas homenagens.
		 RIO DE JANEIRO - Os hospitais estaduais Anchieta e Getúlio Vargas ofereceram café da manhã aos médicos,
além de entrega de bombons com um
cartão. “Essa comemoração é muito importante, é o momento em que as pessoas reconhecem e valorizam todo o esforço e dedicação”, comentou a médica
do HEAN, Vanessa Affonso.

mortalidade e de três dias, em média,
no tempo de internação.
“Essa base de dados nos permite,
por exemplo, analisar os perfis dos
pacientes que a gente mais atende, e
com isso avaliar o que é possível fazer
para melhorar”, destacou Giulliana
Moralez, coordenadora do Bloco Crítico da unidade.
Lewry registrou em seu blog, na
página da Microsoft, (foto ao lado),
o quanto ficou impressionado com
o trabalho desenvolvido nas UTIs do
HEGV. “Foi muito inspirador ver o

grandioso trabalho que é realizado
neste hospital. Sua história é um grande exemplo de como esse sistema de
gestão pode ter um real impacto para
um melhor atendimento mesmo em
situações difíceis”, ressaltou Lewry.

Homenagens marcam o Dia do Médico nas unidades

HEGV é elogiado pela Microsoft por gestão estratégica das UTIs
Em setembro, o líder de soluções
estratégicas para a área de saúde da
Microsoft, Tom Lewry, visitou sistemas
de saúde no Brasil, dentre eles as UTIs
do Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), administrado pela Pró-Saúde
no Rio de Janeiro (RJ). A utilização do
sistema de gestão Epimed, que permite que a equipe monitore e analise continuamente seus indicadores,
possibilitou que os intensivistas do
HEGV apresentassem uma constante
melhora em processos, que já indica
uma redução de 21% das taxas de
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BA: Alunos de medicina realizam estágio na UPA Valéria

Até o mês de dezembro, alunos de
medicina do 5º e 6º anos da Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC)
realizam, na UPA 24h Valéria, em
Salvador (BA), um estágio curricular
na área de urgência e emergência. O
estágio – uma parceria entre a UPA

Valéria, a FTC e a Secretaria Municipal de Salvador – tem supervisão do
professor Ricardo Pithon e acontece
duas vezes por semana.
A ação contribui para a formação
de profissionais médicos com experiência em Urgência e Emergência,

qualificando a assistência à população. Durante o estágio, os alunos
participam de toda a rotina da UPA,
realizando atendimentos, acompanhando os pacientes em observação
e realizando procedimentos, quando
indicados pela supervisão.

HRBA promove workshop sobre úlceras vasculares
Com o tema “Úlceras Vasculares:
Manejo Clínico na Prevenção e Tratamento”, o Hospital Regional do
Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), realizou o 19º Workshop
de Saúde, durante os dias 22 e
23/10. O evento foi uma iniciativa
do “Grupo de Pele” e contou com
cinco palestras.
Segundo a coordenadora do grupo,
Aline Aguiar, essa abordagem partiu
da “necessidade de ampliar o conhecimento técnico da equipe multiprofissional, melhorar o diagnóstico e,
sobretudo, para que identifiquem as
características da úlcera venosa, que
são diferentes da úlcera arterial”.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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