Boletim

Edição nº 670 - 01 de agosto de 2016

Semana Mundial do Aleitamento Materno
até os seis meses. Também é
uma sensação maravilhosa saber que o meu leite pode ajudar
outros bebês. É gratificante”.
A sala de apoio não recebe
apenas mulheres que tiveram
bebês no HEAPN. “Qualquer
mulher que amamenta e precisa
de orientações, pode procurar
o nosso serviço”, esclarece a
coordenadora do Banco de Leite
do HEAPN, Isabel Redigolo. Segundo ela, o leite materno protege a criança contra infecções
e alergias, além de favorecer o
vínculo afetivo com a mãe.
A Semana Mundial de Aleitamento Materno acontece em
120 países e, oficialmente, é
celebrada de 1 a 7/8. O tema
deste ano é: “Amamentação
como chave para o Desenvolvimento Sustentável”. Algumas
dicas de amamentação também
serão publicadas, durante toda
a semana, na página oficial da
Pró-Saúde no Facebook.
Pará
O Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRPT) promoverá o curso de capacitação sobre
o Método Canguru, utilizando
estratégias de intervenção biopsicossocial e atenção humanizada
ao recém-nascido de baixo peso
e sua família. O método consiste
em colocar o bebê prematuro, internado na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, em contato
pele a pele com sua mãe ou com
seu pai. Este contato com os pais
é incentivado e assistido por médicos, enfermeiros e técnicos de

enfermagem. O treinamento será
em módulos, com aulas teóricas
e oficina prática.
O HRPT conta com cinco leitos
de UTI neonatal e quatro leitos do
berçário de alto risco com médica
e enfermeira-chefe treinadas no
método, sendo multiplicadoras
durante a capacitação.
Rio de Janeiro
O Banco de Leite do Hospital
Estadual Adão Pereira Nunes
(HEAPN) funciona 24 horas, por
meio do SOS Amamentação. Na
unidade também existe a Sala
de Apoio à Mulher Trabalhadora,
onde a mãe pode retirar o próprio leite, congelar, levar para
casa no final do expediente ou
doar para o banco de leite. A nutricionista do HEAPN, Aline Ralejo, mãe da pequena Joana, de
oito meses, é uma das colaboradoras que utiliza esse serviço.
“Fico muito feliz por ter conseguido oferecer à minha filha o
aleitamento materno exclusivo

São Paulo
Entre os dias 1 e 4/8 o Hospital
Universitário (HU), em Jundiaí
(SP), terá uma semana repleta
de atividades com palestras,
bingo e um encontro entre mães
doadoras e receptoras de leite
materno com o objetivo de promover a troca de experiências
e os benefícios do aleitamento
materno. Também está programado a “Hora do Conto” na
brinquedoteca do HU destinada
às crianças assistidas pela equipe de pediatria.
A abertura da programação do
HU foi conduzida pela coordenadora do Banco de Leite Humano
de Jundiaí, Maristela De Marchi
Benassi, que falou sobre o tema
deste ano. “A Semana Mundial
da Amamentação 2016 marca um
novo começo para trabalharmos
juntos e mostrar que podemos
alcançar o desenvolvimento sustentável através da promoção,
proteção e apoio ao aleitamento
materno”, definiu Maristela
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Colaboradores da Bahia participam do Worksaúde

Colaboradores do Hospital Alayde
Costa, das UPAs 24h Subúrbio e
Valéria e do 16º Centro de Saúde
participaram, no dia 27/7, do 9º
Fórum de Saúde Bahia – Worksaúde, no Fiesta Bahia Hotel, em
Salvador (BA). Com o tema “Como
curamos a Saúde?”, o evento contou com o apoio institucional da
Pró-Saúde e foi realizado pela Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades
Filantrópicas do Estado da Bahia
(Fesfba) e o Sindicato das Santas

Casas e Entidades Filantrópicas
do Estado da Bahia (Sindifiba).
Com dez palestras, a programação envolveu três pilares de discussão – gestão, pessoas e sustentabilidade. Cerca de 200 profissionais de
saúde participaram das palestras.
O Worksaúde também contou com
uma feira de produtos e serviços
hospitalares, da qual a Pró-Saúde
participou com estande, apresentando a instituição aos presentes.
A colaboradora Itana Moraes, assistente de Qualidade, participou do
evento como mediadora de palestra
sobre resíduos hospitalares.
Renata Marques de Oliveira, coordenadora de Atendimento do
16º Centro de Saúde, aprovou e
pretende “aplicar com os colaboradores para melhorar ainda
mais o atendimento”.

Catanduva orienta sobre higiene bucal

A equipe de Saúde Bucal da Unidade de Saúde da Família Dr. Sergio
Perez – Del Rey, em Catanduva (SP),
que é administrada pela Pró-Saúde,
realizou, em 20/7, uma ação educativa para crianças e pais. O objetivo
foi conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde bucal e destacar os benefícios que essa prática
pode gerar no futuro das crianças.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Gerência de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

Hospital 5 de Outubro, em
Canaã dos Carajás (PA),
promove ações contra
acidentes de trabalho.
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O evento contou com a participação de 31 crianças, acompanhadas dos pais ou responsáveis,
onde todos receberam orientações de forma lúdica através de
diversas brincadeiras, teatro, escovação supervisionada e recreação. Além disso, foi oferecido um
lanche da tarde e foi realizado o
sorteio de brindes.
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O grupo Universo da
Alegria visitou os pacientes
internados no Hurso, em
Santa Helena de Goiás (GO).

Em visita ao HRBA, em Santarém,
o governador do Pará, Simão
Jatene, elogiou a qualidade da
assistência hospitalar.

Projeto Sala de Espera do
IEC, no Rio de Janeiro (RJ),
leva tranquilidade para
familiares de pacientes.
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