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HRBA completa 10 anos de funcionamento
Em dez anos o HBRA realizou:
• Mais de 32 mil cirurgias
• 557 mil consultas
• 4,1 milhões de exames
• 68 mil atendimentos de urgência e emergência
• 38 mil internações

Na última sexta-feira (20/1),
foi realizada a cerimônia de
comemoração dos dez anos
do Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA), em Santarém
(PA). Para comemorar a data,
autoridades, colaboradores e
usuários participaram do evento,
com entrega de certificados aos
profissionais que se destacaram
ao longo da história do hospital.
Estiveram presentes ao evento
o secretário de Estado de
Saúde Pública, Vitor Mateus, o
representante do Conselho de
Administração da Pró-Saúde,
Cônego Ronaldo Menezes, o
reitor da Universidade Luterana
do Brasil, em Santarém, Ildo
Schlender, o diretor-geral da
unidade, Hebert Moreschi, e
o diretor Operacional da PróSaúde, Paulo Czrnhak.
O HRBA conta com 1.300
profissionais. Em 2016, a
unidade foi considerada o
melhor hospital público do
Norte e Nordeste do Brasil.
“Costumo dizer que os nossos
hospitais fazem saúde com
ciência e amor. Aqui, no HRBA,

fazemos saúde com ciência,
amor e excelência, garantindo a
segurança dos nossos pacientes.
Em dez anos, os números de
atendimentos realizados nos
enchem de orgulho”, diz o diretor
operacional da Pró-Saúde, no
Pará, Paulo Czrnhak.

na história da saúde na região.
‘’O hospital completa dez anos
de história, uma história que vem
mudando o cenário da região,
fazendo com que os pacientes
de alta complexidade, que
antes eram atendidos apenas
em Belém, ou outros estados,

Edileusa Sousa é uma das
colaboradoras que foram
homenageadas. Ela trabalhou na
construção da unidade, depois
passou a atuar no Serviço de
Higiene e Limpeza, e agora é
técnica de Enfermagem. ‘’Eu amo
o que faço. Me sinto em casa aqui
no hospital e trato os pacientes
com muito carinho e amor’’, conta.
Para o diretor-geral, Hebert
Moreschi, o HRBA é um marco

pudessem ser atendidos aqui
em Santarém, próximos de suas
famílias‘’, finaliza Moreschi.
Além da excelência no
atendimento, a unidade é destaque
em pesquisa e ensino, tornandose um centro de formação de
profissionais da área da saúde. O
HRBA é habilitado como Hospital
Ensino desde 2014, tendo como
missão institucional aliar o ensino
e a pesquisa à assistência.
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Colaboradores do Hospital Santa Juliana
participam de palestra

Durante o mês de janeiro, as
equipes do Hospital Santa Juliana
(HSJ), em Rio Branco (AC),
receberam qualificação com o
intuito de melhorar o desempenho
profissional. A coordenadora
farmacêutica, Rayssa Medeiros,
ministrou, nos dias 3 e 4/1, um
treinamento destinado às equipes
de farmácia e almoxarifado, na
sala de reuniões da unidade.
A palestra “Apresentação de
Medicamentos” foi apresentada para
cerca de 22 colaboradores.
Durante o evento, os participantes
receberam material didático de apoio
e, contaram, ainda, com o espaço
aberto para formulação de perguntas

e esclarecimento de dúvidas. A
proposta da ação é abordar assuntos
relevantes das áreas envolvidas.
Para Rayssa, o treinamento é uma
exigência da Vigilância Sanitária e
deve ser aplicado periodicamente
aos profissionais para esclarecer
eventuais dúvidas relacionadas
ao assunto. “O conhecimento
é uma coisa que ninguém nos
tira. Nosso intuito é sanar
eventuais dúvidas relacionadas à
prescrição, miligramas, receitas
de medicamentos, dentre outras.
Além de proporcionar um
aprendizado que pode ser aplicado
no dia a dia de cada funcionário”,
disse Rayssa Medeiros.
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Em Paraupebas (BA), o Hospital
5 de Outubro realizou mais de
266 mil atendimentos em 2016.
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Hospital Estadual de
Urgência e Emergência realiza
reunião com corpo clínico, em
Vitória (ES).

Hospital Alayde Costa realiza o “Janeiro das Artes”
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Neste mês, o Hospital Alayde
Costa (HAC), em Salvador (BA),
promove o “Janeiro das Artes”,
ação que tem como objetivo gerar
uma maior interação entre a equipe
multiprofissional, acompanhantes e
pacientes da unidade.
Além disso, também possuem
o intuito de criar um ambiente
de descontração, principalmente
para pacientes e acompanhantes,
pois o HAC atende usuários
com internações prolongadas,
o que também causa uma
longa permanência de muitos
acompanhantes dentro da unidade.

Na primeira quinzena do mês
de janeiro, foi realizada a “Tarde
de Cinema” com a apresentação
de filmes, como “Patch Adams
- O Amor é Contagioso” e o
desenho “Divertida Mente”. O
HAC também promoveu uma
oficina de artesanato, em que
acompanhantes aprenderam a
fazer chaveiros de biscuit.
Outra ação desenvolvida foi
o “Dia da Leitura”, em que
colaboradores da equipe
multiprofissional realizaram
momentos de leitura nas
enfermarias.
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Hospital Metropolitano
promove atividades sobre
saúde mental em adesão ao
“Janeiro Branco”.
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Voluntários da pesquisa vírus
Zika participam de capacitação,
em Jundiaí, SP.
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