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HMUE desenvolve boneco terapêutico que auxilia
no tratamento de crianças

Crianças internadas nas áreas de
traumatologia e de queimados, do
Hospital Metropolitano de Urgência e
Emergência (HMUE), em Ananindeua
(PA), participaram, em 20/7, do
lançamento da primeira “Ação do
Bem” realizada na Unidade.
Pensando em proporcionar um
atendimento mais humanizado,
o hospital desenvolveu um
boneco terapêutico que auxilia no
tratamento dos pequenos pacientes.
Batizado como “Amiguinho do

Metropolitano”, o boneco foi
idealizado pelo diretor de Apoio,
Benjamin Ferreira Neto, em
conjunto com as equipes de costura
e lavanderia, ainda em 2016.
“Por entendermos que o ambiente
hospitalar naturalmente não é muito
agradável, ainda mais para crianças
que têm o dia a dia agitado, criamos
o “Amiguinho”, um companheiro de
valor sentimental que chega para
ajudar no tratamento de cada um
deles”, explicou Benjamim.

Foram necessárias várias reuniões
com diversas equipes, até chegar
ao boneco ideal, que é produzido
com sobras de manto cirúrgico e
enchimento de colchão casca de
ovo, que são utilizados no HMUE.
O boneco, além de ser macio e
confortar as crianças, não gera
nenhum custo à Unidade.
Junto à entrega do presente, foi
realizada uma manhã divertida com
palhaços, bonecos e um lanche
oferecido no hall do hospital.

Estudo de Catanduva é premiado em Congresso Nacional
O trabalho “A Redução das
Internações Psiquiátricas
no Município de Catanduva,
enquanto produto do processo de
reorganização da Rede de Atenção
Psicossocial” recebeu o prêmio de
melhor experiência na temática
Rede de Atenção, durante o “XXXIII
Congresso Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems)”.
O evento ocorreu no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, em

Brasília (DF), entre os dias 12 e 15/7.
Tiago Aparecido da Silva,
coordenador do Núcleo de
Educação Permanente (NEP) da
Pró-Saúde, em Catanduva (SP),
apresentou a pesquisa, que tem
como coautor Ronaldo Carlos
Gonçalves Junior. O Congresso
teve mais de 310 trabalhos
inscritos e celebrou a “14ª Mostra
Brasil aqui tem SUS”, cujo objetivo
foi propiciar o intercâmbio de

experiências municipais bemsucedidas no SUS, estimular,
fortalecer e divulgar as ações
de municípios que inovam nas
soluções, visando a garantia
do direito à saúde e dando
visibilidade às práticas de saúde
na abrangência da gestão local.
No mês de abril, o mesmo
trabalho já havia recebido menção
honrosa na “7ª edição do Prêmio
David Capistrano”.
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Hurso comemora o Dia do Amigo
com mural de recados

O Dia do Amigo, em 20/7, foi
celebrado no Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (Hurso), em
Santa Helena de Goiás (GO), com
troca de recados.
A Comissão de Humanização
da Unidade divulgou a ação
com antecedência. A proposta
foi criar um quadro de cartas
com mensagens enviadas
entre amigos no hospital.
Colaboradores, pacientes e
acompanhantes participaram da
atividade.

Ao todo, foram recebidas
aproximadamente 850 mensagens.
O recado podia ser encaminhado
por e-mail, telefonema ou escrito à
mão e colocado em uma urna, que
ficou disponível, durante três dias,
no refeitório da Unidade.
As mensagens escritas à
Instituição ou para equipes foram
fixadas nos murais dos setores e
disponibilizadas na rede interna do
Hurso, para que todos pudessem
ler e se sentirem agradecidos pelo
carinho e pelo trabalho realizado.

HMAR promove Campanha de
Doação de Sangue
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RÁPIDAS

Em Jundiaí (SP), Hospital
Universitário recebe doação de
cobertores infantis.
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Hospital Estadual São
Lucas, em Vitória (ES), tem
melhorias nos processos de
gestão, segundo avaliação do
RAG.
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O Hospital Memorial Arthur
Ramos (HMAR), em Maceió (AL),
realizou, na manhã do dia 18/7,
mais uma Campanha de Doação
de Sangue em parceria com o
Hemopac (Hemoterapia e Patologia
Clínica de Maceió). Médicos e
colaboradores atenderam ao
chamado de solidariedade e
compareceram, no auditório da
Unidade, para doar sangue.
No total, 33 candidatos a doadores
se apresentaram à equipe do
Hemopac. Desses, 24 estavam aptos

a realizar a doação. A secretária do
Núcleo de Enfermagem, Fabiana
Barbosa, foi uma delas e doou
sangue pela primeira vez. “Meu
esposo é doador, mas eu nunca
tinha doado. Hoje foi a primeira vez
que participei de uma campanha e
pretendo continuar doando sangue,
depois que passar o prazo entre uma
doação e outra. A gente sente uma
dorzinha, mas quando fica sabendo
que pode ajudar outras pessoas com
nosso sangue, sentimos que vale a
pena”, declarou Fabiana.
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Campanha de Doação
de Sangue do Hospital
Oncológico Infantil alcança
meta, em Belém (PA).
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Hospital Municipal passa a
ser um centro de formação
profissional, em Mogi das
Cruzes (SP).
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