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Altamira incentiva a doação de sangue durante o Carnaval

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA),
em parceria com a Liga dos Blocos de
Carnaval de Altamira, está promovendo a campanha Curta o Carnaval doando vida e amor. A ação busca sensibili-

zar a sociedade quanto à necessidade
de repor o estoque da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do
Pará (HEMOPA). Esse é um período
em que a necessidade de sangue aumenta e a escassez na região é a maior

registrada nos últimos dois anos.
Apenas o HRPT utiliza cerca de
60% do estoque do HEMOPA. O objetivo inicial é arrecadar 150 bolsas
de sangue. Os foliões serão estimulados a doar sangue entre 27 de janeiro e 5 de fevereiro.
“O problema está em salvaguardar
os atendimentos emergenciais. Por
isso, é importante fazer campanhas
para sensibilizar e mostrar que a
doação é uma atitude pela vida”,
afirmou Rodrigo Faria, bioquímico
e coordenador da agência transfusional do HRPT.

RJ: “Mais Leitura, Mais Saúde” amplia política de Humanização

Desde sua implantação, em junho
de 2015, o projeto “Mais Leitura,
Mais Saúde” do Hospital Estadual
Anchieta (HEAN), no Rio de Janeiro
(RJ), contribui e ameniza o tempo de
internação dos pacientes e acompanhantes. A ideia da criação de uma
biblioteca itinerante nos hospitais
nasceu da parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Imprensa
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e
trouxe reflexos positivos para o vínculo entre pacientes e colaboradores.
Mariana Ferreira, auxiliar administrativa da Ouvidoria, é respon-

sável por apresentar e distribuir os
livros aos pacientes. “É gratificante
percorrer o hospital para oferecer
os livros nas enfermarias. Sempre
começa e termina com uma boa
conversa, assim conheço um pouco

mais sobre os pacientes e acompanhantes. Reconheço que a leitura
traz um conforto dentro da rotina
hospitalar. Digo que ter um livro por
perto é ter o mundo à sua volta”,
destacou ela.

Saúde Mental é tema de palestras em hospitais do Pará
O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém (PA), realizou
entre os dias 26 e 28 de janeiro, palestras educativas na campanha Janeiro Branco: Quem cuida da mente cuida da vida. Essa foi a primeira
vez que um hospital do Estado do
Pará aderiu à essa ação.
De acordo com Saulo Mengarda,
diretor Geral do HPEG, a campanha
orientou os usuários, acompanhantes e colaboradores sobre a importância dos cuidados e de ações que

contribuem com a saúde mental.
“Buscamos sensibilizar a sociedade
sobre o controle do equilíbrio emocional por meio de suas atitudes no
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dia a dia, seja na vida pessoal ou
profissional”, esclareceu.
O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA), por meio do Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), reuniu agentes de transporte
intra-hospitalar e agentes de portaria
para falar sobre o tema saúde mental. O evento foi conduzido pela psicóloga organizacional, Gilmara Mendes, nos dias 25 e 26 de janeiro.
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HMMC une colaboradores na doação de óleo de cozinha usado
O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC), em Mogi das Cruzes (SP), desenvolveu mais um projeto de sustentabilidade. Desta vez,
o HMMC pede para que os colaboradores tragam de casa o óleo usado. Quem participar da iniciativa
concorrerá a produtos de limpeza
para uso pessoal.
“Por meio da campanha, proporcionamos o descarte correto deste resíduo e, ainda, a reciclagem”, contou o
engenheiro ambiental Marcel Portela,
um dos responsáveis pelo projeto. Portela também explica a forma que os colaboradores devem armazenar o óleo.
“Após o uso, é preciso deixar o óleo esfriar. Em seguida, basta armazenar da
forma correta e entregar no local e na
hora indicados”, disse ele.

O armazenamento no HMMC é feito
em um reservatório de 40 litros, colocado no saguão da cozinha, onde ficará
até a coleta externa realizada pela empresa que transformará o resíduo em

produto de limpeza.
Para se ter uma ideia da importância
de uma inciativa como essa, apenas um
litro de óleo despejado no esgoto polui
cerca de um milhão de litros de água.

Bahia efetua treinamento sobre materiais cortantes
Entre os dias 18 e 21 de janeiro, o
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), do Hospital Alayde
Costa (HAC) e da UPA 24h Subúrbio,
em Salvador (BA), promoveu um
treinamento intensivo de perfurocortantes e materiais biológicos para
todos os funcionários da unidade.
O evento contou com uma avaliação pré e pós-treinamento com o
objetivo de capacitar e aperfeiçoar
os colaboradores sobre o assunto,
levando em consideração que os
perfurocortantes são materiais de
alto risco e de extremo cuidado,

principalmente por envolver o risco
de contaminação pelo HIV e pelo vírus da hepatite C.
Os principais cuidados referentes
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à prevenção de acidentes com perfurocortantes envolvem o mínimo
de contato e os cuidados necessários ao utilizar esses instrumentos.
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