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Unidades realizam ações no Dia Mundial de Higienização das Mãos
Está mais do que comprovado
que a higienização das mãos
é uma das medidas mais
importantes para a prevenção
de infecções e de outras doenças.
Esse tema está sempre presente

em cursos, palestras e ações de
conscientização de colaboradores,
pacientes e usuários. O Dia
Mundial de Higienização das
Mãos é celebrado no dia 5 de
maio e a data foi criada pela

Organização Mundial da Saúde
(OMS). Diversas unidades da
Pró-Saúde realizaram ações
para reforçar a impor tância
da higienização das mãos.
Confira:

Em Salvador (BA), a UPA 24h Valéria
realizou, pelo terceiro ano consecutivo,
uma campanha visando alertar os
colaboradores sobre a correta técnica
para a higienização das mãos. Além
disso, o dia foi marcado pela exposição
de uma retrospectiva das campanhas
promovidas na unidade sobre o tema,
dinâmicas e realização da técnica do
passo a passo da higienização das
mãos.
Já o Hospital Estadual Getúlio
Vargas, no Rio de Janeiro (RJ),
promoveu a campanha “A Luta
Contra a Resistência Microbiana
Está em Suas Mãos”. Além da
demonstração dos “5 momentos
para a higiene das mãos”, os
profissionais participaram de uma
dinâmica, com sorteio de brindes.
Também ocorreu a exibição dos
resultados da pesquisa de coleta
de “swab”, realizada nas mãos
e nos aparelhos celulares dos
colaboradores.
Em Santa Helena de Goiás (GO),
o Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (Hurso) realizou orientações
e dinâmicas com colaboradores e
usuários sobre o tema. A preocupação
maior da equipe foi promover a atividade
em todos os turnos do Hurso, para que o
máximo de colaboradores pudesse receber
a informação. O foco das orientações foi
deixar claro que a adesão a uma higiene
correta das mãos pode contribuir para
prevenir as Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde (IRAS).
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Grupo AMA entrega presentes
para enfermeiros no HU
Para comemorar o Dia da
Enfermagem, em 12/5, os voluntários
da Associação do Voluntário Amigo
da Criança (AMA) prepararam uma
surpresa para os enfermeiros da ala
de pediatria do Hospital Universitário
(HU) de Jundiaí. O grupo entregou para
todos os profissionais uma caixinha
pintada a mão, com sabonetes
artesanais. Em comemoração à data,
o HU irá realizar a segunda edição da
Semana do Profissional de Saúde,

RÁPIDAS

cujo tema será “Transformando
o cuidado”. O evento ocorre entre
os dias 15 e 19/5. A abertura
contará com uma palestra de
Edmir Américo Lourenço, diretor
da Faculdade de Medicina de
Jundiaí, que irá proferir sobre o
tema do evento. Outro ponto alto
ocorrerá no encerramento, em
19/5, com a palestra “Adoção”, que
será apresentada pela assistente
social Ana Maria Carrara Quaggio.

Hospital Galileu orienta catadores
quanto ao uso de EPI

1

Hospital 5 de Outubro debate
segurança do paciente e
humanização da saúde, em
Canaã dos Carajás (PA).

2

Neurocientista do Instituto
Estadual do Cérebro concede
entrevista ao Programa
de Oncobiologia, no Rio de
Janeiro (RJ).

3
Pensando na saúde e na segurança dos trabalhadores da Associação dos Catadores de Águas Lindas
(ARAL), o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém (PA),
realizou uma palestra de conscientização para o uso de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
A iniciativa de realizar a palestra
surgiu após uma conversa entre o
setor de Humanização do hospital,
com a presidente da associação,
Sara Ferreira dos Reis. “Há uma
grande necessidade de conscientizar esses trabalhadores a utiliza-

rem o EPI. Eles atuam diretamente com a triagem e a segregação
desses resíduos, o que por muitas
vezes pode causar algum tipo de
acidente, com gravidade de leve a
alta”, disse a presidente da ARAL.
Faz, aproximadamente, dois anos
que o HPEG fornece resíduos recicláveis para a associação.
Por mês, são cerca de 1.500 kg
de resíduos doados, que colaboram
diretamente com o sustento de cerca de 45 famílias, que sobrevivem
diretamente do lucro gerado com a
comercialização desses materiais.
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De 16 e 19/5, acontece a
Hospitalar Feira+Fórum, no
Expo Center Norte, na Capital
Paulista. Visite o estande da
Pró-Saúde, Pavilhão Vermelho
– Rua 17, nº 104!
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