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Super-heróis transformam rotina de pacientes no PA

Na luta diária acompanhando
o tratamento do filho, a mãe
Maryelle Pinheiro se emociona
ao relatar o quanto ficou feliz e
satisfeita em ver o sorriso espontâneo no rosto do seu menino. “Nossa, é emocionante ver
tanta alegria no olhar do meu filho. Ver ele sorrindo, interagindo, é muito bom! Uma sensação
indescritível. Há quase um ano
eu não via isso”, relata a mãe
de F. W. P., de apenas 15 anos,
que possui Síndrome de Down
e autismo, e há quatro meses
iniciou tratamento no Hospital
Oncológico Infantil Octávio Lobo

(HOIOL), em Belém (PA).
Assim como Maryelle, outros
usuários do HOIOL se emocionaram e curtiram a segunda edição
do projeto Sou Super-Herói, que
aconteceu na última sexta-feira
(8/7). A ação faz parte do calendário de humanização do hospital,
e está prevista para ocorrer uma
vez por mês. O principal objetivo
da ação é levar alegria às crianças que lutam contra o câncer,
através da fantasia e do lúdico,
impulsionado pelo entusiasmo
dos colaboradores do hospital.
“Essa já é a segunda vez que
eu participo do projeto, e não

tem como negar que é um dia
de trabalho totalmente diferente
e contagioso” relata a terapeuta
Ocupacional, Lorena Santana,
que também contou como o projeto pode ajudar na recuperação
das crianças e na aceitação do
tratamento. “Nós, da área de
Terapia Ocupacional, sabemos
que o lúdico interfere muito no
aumento da alegria e da sensação de felicidade da criança, e
criança feliz fica menos tempo
hospitalizada, tem mais aceitação ao tratamento e consequentemente, fica mais favorável a
receber alta hospitalar”.

Atividades
Durante a ação, as crianças também puderam curtir várias atividades recreativas na brinquedoteca do
hospital. Segundo a coordenadora de Humanização, Paula Viana, o projeto visa aproximar cada vez mais
o colaborador dos usuários do hospital. “É um momento em que aquele colaborador que mexe o dia todo
com números ou papéis, se aproxime mais dos nossos usuários, para que eles possam sentir o quanto o
trabalho deles é importante na recuperação dessas crianças” relata.

Diretores da Pró-Saúde entregam certificado ONA para o governador do Pará
No dia 4/7, a diretora Jurídica
da entidade, Wanessa Portugal, e
o diretor Operacional na região,
Paulo Czrnhak, entregaram ao
governador do Pará, Simão Jatene, os certificados da Organização
Nacional de Acreditação (ONA)
concedidos pela excelência dos

serviços ao Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT)
e ao Hospital Público Estadual
Galileu (HPEG). Para o governador Simão Jatene, a gestão das
unidades por organizações sociais
demonstra que é possível fazer
saúde pública com qualidade.
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Pesquisadora inglesa troca experiências no IEC
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RÁPIDAS

Enfermagem do HAC e UPA
Subúrbio, em Salvador (BA),
aprende sobre cuidados com
redes sociais.

O Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer (IEC), no Rio de Janeiro (RJ), recebeu a visita da professora Marta Korbonits, do Departamento de Endocrinologia do Barts
and the London School of Medicine,
do Reino Unido. Ela também ministrou uma palestra sobre as alterações genéticas dos ‘adenomas hipofisários’, que é um dos tumores mais
operados na unidade de saúde.
A palestra foi direcionada a cerca de 30 integrantes dos grupos de
pesquisa dos Laboratórios de Gené-

tica Molecular e de Biomedicina. A
professora Marta Korbonits foi convidada pela coordenadora do Serviço
de Neuroendocrinologia, a médica
Mônica Roberto Gadelha, que é sua
parceira em diversos trabalhos científicos publicados.
“A professora Marta ficou muito
impressionada com as instalações
da nossa unidade, com a tecnologia
que dispomos aqui e com toda a estrutura disponível, tanto para atendimento aos pacientes quanto para
pesquisa”, comentou Mônica.
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Bebês nascidos no Hospital
Yutaka Takeda, em Parauapebas
(PA), são homenageados com
exposição de fotos.

HMMC, em Mogi das Cruzes
(SP), realiza campanha sobre
higienização das mãos com
dinâmicas e orientações.

HEUE treina gestão de documentos
O Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória (ES), realizou entre os dias
4 e 6 de julho, capacitação das
equipes assistenciais e administrativas, sobre o aprimoramento
da gestão de documentos. Durante os três dias, a analista de
Qualidade Simone Luna de Almeida, despertou a atenção dos
colaboradores sobre a importância de padronizar os documentos
institucionais, seguindo o fluxo de
avaliação do Núcleo de Qualidade

e Segurança do Paciente (NQSP).
Para ilustrar os benefícios e a
praticidade de manter os documentos organizados e descritos corretamente, Simone dividiu as turmas
em grupos e aplicou a dinâmica do
lego. “A ideia foi demonstrar como
fica mais rápido realizar as atividades seguindo um roteiro padronizado. O objetivo desse treinamento
é mapear os documentos que são
utilizados nos setores e fazer a adequação para tornar eficaz a gestão
de documentos”, explica Simone.
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Pró-Saúde participa da 22ª
Conferência Mundial de
Promoção da Saúde da UIPES,
em Curitiba (PR).
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