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Unidades do Pará promovem ação de
conscientização no trânsito
Você consciente,
trânsito mais seguro!

Nos últimos três anos, mais de
35 mil vítimas foram atendidas
em quatro hospitais públicos
do Pará. E, para conscientizar a
sociedade sobre os perigos do
trânsito e as sequelas causadas
por acidentes, os hospitais públicos do Estado, gerenciados pela
Pró-Saúde, realizam a campanha
“Direção Viva: você consciente,
trânsito mais seguro!”.
No Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá (PA), a ação teve início no
dia 21/11, com uma missa e a
exposição de um memorial para
lembrar as vítimas de trânsito
atendidas na unidade. A programação estendeu-se durante a
semana, com palestras e rodas

de conversas sobre o tema, envolvendo colaboradores, usuários e a comunidade em geral,
inclusive crianças.
O Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência (HMUE),
localizado em Ananindeua (PA),
participou de uma caminhada,
em Belém (PA), no dia 20/11. A
ação foi realizada graças à uma
parceria do HMUE com órgãos
estaduais, como o DETRAN-PA,
Corpo de Bombeiros, Pró-Paz,
além de instituições como a
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Vida Pará e Associação
Paraense de Motociclistas (Aspamotos). O evento integrou uma
programação alusiva ao Dia em
Memória às Vítimas (20/11).

Em Altamira (PA), o Hospital
Regional Público da Transamazônica (HRPT) promoveu a campanha no dia 22/11, com um bate
-papo sobre o tema. A recepção
do HRPT foi decorada com balões
brancos e cartazes. A programação ainda contou com palestras e
rodas de conversas para colaboradores e usuários.
A programação no Hospital
Público Estadual Galileu (HPEG),
em Belém (PA), contou com uma
celebração religiosa em memória
às vítimas de acidentes de trânsito e palestras com a participação
da representante do Movimento
Vida Pará. A unidade ainda orientou os usuários com a entrega de
panfletos informativos.

Números
Hospital Municipal de Urgência e Emergência................................................................... 4.940 atendimentos
Hospital Regional do Sudeste do Pará................................................................................... 1.742 internações
Hospital Regional Público Transamazônica...............................................................................663 internações
Hospital Público Estadual Galileu....................................................................................... 3.078 atendimentos

*período de janeiro a outubro de 2016
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Sede Administrativa promove treinamentos
Em novembro, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT) da Sede Administrativa
da Pró-Saúde, em São Paulo (SP),
realizou mais um treinamento da
brigada de incêndio na Rochácara
Ecofire, em Itapecerica da Serra
(SP), uma empresa especializada
que ensina os brigadistas como
agir em situações de emergência.
Nas aulas práticas, os brigadistas desenvolvem habilidades de
combate a incêndio, utilizando extintores e hidrantes, retirada segu-

ra dos ocupantes do prédio, além
de como realizar os primeiros socorros. Essa atividade, que acontece anualmente, é uma exigência
legal da I.T. 17 do corpo de bombeiros e da certificação ISO 14.000.
Já no dia 18/11, ocorreu o treinamento de plano de abandono na
Sede Administrativa da entidade,
onde os brigadistas puderam atuar no próprio local de trabalho. O
tempo de retirada de todos os colaboradores do prédio foi de 3 minutos, foi considerado ótimo pela
equipe do SESMT.
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Hospital Estadual Público
Galileu (HPEG) promoveu a
1ª Semana da Segurança do
Paciente, em Belém (PA).
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Hospital Estadual de Urgência
e Emergência (HEUE) lança
projeto que visa aprimorar a
triagem, em Vitória (ES).

Hospital Bom Pastor promove ação social

O Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO), realizou, no dia
20/11, a Ação Social de Cidadania
Novembro Azul. A população local
teve acesso a atendimentos em
diversas especialidades de saúde.
Também foram disponibilizadas
consultas com dentistas e nutricionistas, exames de ultrassom,
eletrocardiograma e raio-x.
A ação contou, ainda, com uma
programação de lazer, com pula-pula para as crianças, aulas
de zumba, cortes de cabelo,
apresentação musical da banda do 6º Batalhão do Exército e
de cantores locais. Os pacientes
também receberam lanches e

foi oferecido um almoço, na oca
do Hospital Bom Pastor, para os
médicos e colaboradores envolvidos no evento.
“A meta inicial prevista era de 300
atendimentos. A demanda, porém,
superou as expectativas, sendo realizados mais de 500 procedimentos, o que é uma grande conquista
para a cidade e região”, destacou
Geraldo Elvio Fonseca, diretor Geral do Hospital Bom Pastor.
Também foram promovidas palestras com os temas “Câncer de
Próstata – Como Prevenir”, em alusão ao Novembro Azul, e “Atualizações em curativos”, voltada para os
colaboradores da área assistencial.
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Em São Paulo (SP), a Gestão
Corporativa da Pró-Saúde e a
Gestão de Leitos do HMUE são
apresentados em fórum.

O Hospital Estadual Anchieta
(HEAN), no Rio de Janeiro
(RJ), promoveu um ciclo de 12
treinamentos sobre a Norma
Regulamentadora (NR6).
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