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UPA Valéria completa dois anos de funcionamento
guração, possui 27 leitos e atende
casos de urgência e emergência.
Entre os serviços prestados estão
a realização de procedimentos
com finalidade diagnóstica, clínica e procedimentos cirúrgicos. A
unidade conta com profissionais
de diversas especialidades, como
médicos clínicos, pediatras, ortopedista, enfermeiros, nutricionista,
auxiliar de enfermagem, assistente
social, entre outros.
A Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) 24h Valéria, em Salvador (BA),
comemorou, em 28/3, dois anos
de serviços prestados à população.
Durante este período, a unidade realizou mais de 500 mil atendimentos e, segundo pesquisa realizada
com pacientes e acompanhantes,

registra mais de 80% de aprovação
dos usuários. Para celebrar a data,
foi realizada uma confraternização
especial com a presença da diretoria da unidade, colaboradores e
representantes da comunidade.
A UPA, de porte 3, é administrada
pela Pró-Saúde, desde a sua inau-

Dia da Saúde e Nutrição é comemorado em Vitória
Já é consenso que, na prática,
uma alimentação balanceada
deve incluir, entre outras coisas,
frutas, legumes e vegetais, além
da prática de exercícios físicos.
Mas, nem todos conseguem vencer as dificuldades que é construir novos hábitos de vida.
Com objetivo de orientar os
colaboradores e acompanhantes a terem uma alimentação
saudável, o Hospital Estadual de
Urgência e Emergência (HEUE),
em Vitória (ES), realizou, nos
dias 30 e 31/03, ações de conscientização e esclarecimento
para os pacientes da unidade. A
equipe de Nutrição do hospital
distribuiu panfletos informativos e calculou o Índice de Massa
Corporal (IMC) de colaboradores

e acompanhantes.
A nutricionista clínica do HEUE,
Andrea Oliveira Saueressig, afirma que é necessário ficar atento
à rotina alimentar e realizar as
adequações gradativamente. “A
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educação alimentar necessita de
disciplina. É importante alinhar
com os novos hábitos a prática
de exercícios físicos, acompanhado de uma boa noite de
sono’’, explica.
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No Rio, HEGV cria prêmio “Amigo da Limpeza”
Com o objetivo de preparar o
ambiente, manter a ordem, proporcionar maior segurança e favorecer o bom desempenho do
trabalho e dos serviços, o Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), no Rio de Janeiro (RJ),
criou o prêmio “Amigo da Limpeza”, que faz parte do programa “Conscientização na conservação da limpeza” da unidade.
Diariamente é realizada uma
vistoria em todos os setores assistenciais do hospital por um
técnico de segurança do trabalho
do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e uma

enfermeira do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
(NQSP), que observam a organização e a limpeza do ambiente.
Após essa análise, foi elaborado
um gráfico comparativo e criado
um ranking bimestral para premiar o setor que melhor se apresentou diante das vistorias.
A apresentação do primeiro ranking, que aconteceu em
clima de festa no auditório do
HEGV na última semana, premiou o CTI 2 como melhor colocado no programa. O segundo
lugar ficou com o setor de Neurocirurgia/Vascular e o terceiro, com a Sala Amarela.

1

RÁPIDAS

Hospital Yutaka Takeda, em
Parauapebas (PA), promove 2ª
Campanha de Biossegurança
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Instituto Estadual do Cérebro,
no Rio de Janeiro, realiza
palestra sobre epilepsia para
familiares de pacientes

CEI Jardim São Jorge promove atividades na Páscoa
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O Centro de Educação Infantil
(CEI) Jardim São Jorge, em São
Paulo (SP), realizou uma comemoração especial na Páscoa. No dia
23/3, aconteceu a festa, que teve a
participação de todas as crianças
da unidade, e contou com a entrega

de ovos de Páscoa.
Durante todo o dia, também foram realizadas atividades e brincadeiras de acordo com a faixa etária
de cada criança. A turma do Mini
Grupo II participou de uma caça aos
ovos, com o auxílio das professoras.
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Hospital Regional Público da
Transamazônica, em Altamira
(PA), premia colaboradores que
se destacaram em 2015

Universitários do curso de
Comunicação Social visitam
assessoria do Hurso, em Santa
Helena de Goiás (GO)

@ ProSaude_OSS

