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Mulheres são homenageadas com ações nas unidades
PARÁ
O Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA), homenageou
155 pacientes internadas, com
flores. No Hospital Estadual
Público Galileu (HPEG), o Hospital

Metropolitano de Urgência e
Emergência (HMUE) e o Hospital
Regional de Altamira promoveram
ações de beleza, entrega de
cartões, brindes e sessões de
cuidados com a pele.

BAHIA
A UPA 24h Valéria realizou uma
confraternização especial. Já o
16°Centro de Saúde de Imbassay
distribuiu “kits de beleza”. O
Hospital Deputado Luís Eduardo
Magalhães (HDLEM) realizou
dinâmicas e palestras.

MINAS GERAIS
As UPAs 24h São Benedito e
Mirante entregaram cartões
e realizaram atividades no
refeitório.

SÃO PAULO
O Hospital de Clínicas de Campo
Limpo Paulista recebeu a visita
do prefeito José Roberto de Assis,
que entregou flores para as
mulheres.

PARANÁ
O Hospital Municipal Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais
promoveu exames preventivos de
papanicolau, com palestras sobre
os serviços públicos oferecidos às
mulheres.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

ESPÍRITO SANTO
O Hospital Estadual de Urgência
e Emergência (HEUE) entregou
brindes para as mulheres.

RIO DE JANEIRO
O Hospital Estadual Adão Pereira
Nunes (HEAPN) e o Instituto
Estadual do Cérebro (IEC)
promoveram palestras e eventos
de beleza.
Já no Hospital Estadual Anchieta
(HEAN), o Grupo de Trabalho
Humanizado aproveitou para
soltar a criatividade e confeccionar
brindes personalizados.
No Hospital Estadual Carlos
Chagas (HECG), Hospital Estadual
Getúlio Vargas (HEGV) e na UPA
24h Itaboraí as colaboradoras
receberam um certificado
especial.
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HURSO recebe visita para manutenção da ONA 1
Entre os dias 07 e 09 de março,
o Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO), em Santa
Helena de Goiás (GO), recebeu a
equipe de avaliação da Fundação
Carlos Alberto Vanzolini para a
visita de manutenção da certificação de Acreditação ONA 1. O objetivo foi verificar como o Hospital
tem mantido sua adequação aos
requisitos de Acreditação e constatar quais melhorias e evoluções

ocorreram desde a última avaliação, em junho de 2015. A equipe
de auditoria avaliou os diversos
processos da instituição.
O processo foi acompanhado
pelos auditores internos do HURSO, Adrielly Dias, Roberta Cardoso, Ana Claudia Batista, Camilla
Carnelossi e Marcelo Faria; e pelo
médico consultor do Núcleo da
Qualidade e Segurança do Paciente
Corporativo, Fernando Paragó.

PA: Ação Saúde orienta sobre perigos da doença renal

Na última segunda-feira (07/03),
o Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA), realizou a “Ação Saúde – Prevenção da Doença Renal
começa na Infância”. O evento
faz parte de uma campanha nacional promovida pelo Ministério
da Saúde em alusão à “Semana
do Rim “ e à prevenção da doença renal, que acontece em todo o
país ao longo do mês de março.
Dessa forma, o HRPT, por meio
da equipe de nefrologia, preparou
um dia especial para dar atendimento e orientações sobre a doença à população local.
Foram disponibilizados testes

de glicemia e de hipertensão, aferição da pressão arterial, e foram
distribuídos panfletos educativos
com informações sobre as principais causas da doença renal. Na
ocasião, também foram repassadas orientações sobre a prevenção da doença desde a infância,
que é o foco da campanha deste
ano. “Os pais devem oferecer aos
filhos uma dieta saudável, aliada
com a prática de atividades físicas, além de observarem o consumo de água das crianças e a
coloração da urina, pois isso pode
ser um indicativo de problema nos
rins”, explicou Eduardo dos Anjos,
médico nefrologista do HRPT.
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CEI Lageado, em São Paulo (SP),
promove adaptação dos alunos
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Hospital Galileu, em Belém (PA),
recebe 90 livros da Imprensa
Oficial do Estado

Homenagem aos aniversariantes
do mês anima colaboradores do
HEUE, em Vitória (ES)

Equipe do 16º Centro de Saúde
de Imbassay, em Salvador (BA),
realizou uma visita técnica na
Fundação de Hematologia e
Hemoterapia da Bahia

@ ProSaude_OSS

