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Colaboradores do Pará distribuem abraços

No dia 21/01, colaboradores do
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), de Ananindeua (PA), e do Hospital Público Estadual do Galileu (HPEG), de
Belém (PA), reuniram-se na Praça
Batista Campos e distribuíram
abraços à população.
Segundo a psicóloga Jennifer
Andrade, o abraço carrega muitas

energias positivas, e muitas vezes é
o primeiro passo para um desabafo.
“Foi muito bom ver no rosto das pessoas o sorriso ao serem surpreendidas com a atitude, uns, inclusive, se
sentiram à vontade para saber mais
sobre o tema e até mesmo buscar
ajuda especializada”, disse.
A ação faz parte do “Janeiro
Branco”, que tem como principal

objetivo conscientizar a população
de que saúde mental é para todos.
Márcia Oliveira de Jesus, de 63
anos, caminhava pela praça quando viu o grupo distribuindo abraços. “Nossa, é muito bom receber
um abraço caloroso desse, muitas
vezes só um abraço faz muita diferença, é um bem para alma e para
o coração”, comentou.

Hospital Anchieta elege os membros da CIPA
Quatro titulares e três suplentes
foram eleitos para a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), do Hospital Estadual Anchieta (HEAN), no Rio de Janeiro
(RJ), dentre um total de 12 colaboradores que se candidataram. A
vigência do cargo é de um ano.
Os membros da CIPA atuam com
o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medi-

cina do Trabalho (SESMT) identificando as potenciais condições de
insegurança que os colaboradores
estão expostos, através de rondas
de seguranças. Eles ainda têm
a função de organizar a Semana
Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho (SIPAT), realizar e
participar de ações de prevenção,
e analisar possíveis ocorrências
propondo melhorias no processo.
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HRPT promove ação de higienização das mãos
Nos últimos dois meses, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira
(PA), promoveu uma campanha de
”Higienização das Mãos” com finalidade de conscientizar usuários e
colaboradores sobre a importância de manter as mãos limpas.
Conduzida pelo Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH), a ação percorreu os
setores, demonstrando como
lavar as mãos corretamente.
Segundo a enfermeira Esther
Hock, a equipe alertou para o risco de
infecção e como evitá-la. “Mostramos
que as doenças infecciosas podem
gerar contaminação nos próprios

colaboradores,
usuários
e
acompanhantes. Por isso, é válida a
orientação”, alertou a colaboradora.
Para atingir o maior percentual de público e sensibilizar os
colaboradores, foram realizadas
ações em pontos estratégicos. O
“Super Sabão” também esteve
presente na campanha. “Usamos
do lúdico, com um personagem
que explicou os procedimentos corretos na hora de lavar as
mãos. Essa foi a maneira leve e
descontraída que encontramos
para informar com responsabilidade e demonstrar o quão importante é a lavagem correta das
mãos”, explicou Esther.
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Segurança do colaborador
é tema de treinamento no
Hospital Universitário, em
Jundiaí.
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No Rio de Janeiro (RJ),
Hospital Estadual Getúlio
Vargas celebrou o Dia do
Farmacêutico.

Hurso realiza simulado de evacuação da unidade
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Colaboradores do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso),
em Santa Helena de Goiás (GO), realizaram o simulado de evacuação
da unidade, no dia 27/1. Na ocasião,
brigadistas colocaram em prática
seus conhecimentos com apoio do
Serviço Especializado em Segurança e Medicina de Trabalho (SESMT).
Em menos de três minutos, os
brigadistas reuniram-se no ponto
de encontro e foram divididos em
pequenas equipes que foram até
as unidades de serviço para as de-

vidas orientações sobre o ocorrido,
coordenando os colaboradores para
que se direcionassem até as saídas
de emergências mais próximas.
Cerca de 90 pessoas participaram do
simulado, que foi realizado em oito
minutos. De acordo com o engenheiro
em Segurança e responsável pelo
SESMT, Muriel Peter, “comparando
com o tempo do último simulado,
houve uma nítida evolução, e no
próximo exercício já saberemos onde
podemos melhorar para que esse
tempo seja ainda menor”, destacou.
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Hospital Alayde Costa promove
exposição do “Janeiro das
Artes”, em Salvador (BA).

Em Parauapebas (PA), Hospital
Yutaka Takeda realizou
atividade para fortalecer a
interação entre colaboradores.
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