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Hospital São Lucas promove teatro musical de segurança

No Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho, celebrado
na última quinta-feira (27/7), os
21 colaboradores que compõem
a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), do Hospital
Estadual São Lucas, em Vitória
(ES), percorreram os corredores
da Unidade para sensibilizar os
colegas sobre a importância de
atuarem com segurança.
Caracterizados como seringa e

descarpack (coletor específico para
objetos perfurantes e cortantes),
a equipe da CIPA produziu
uma paródia, com orientações
essenciais sobre o descarte
correto desses materiais, que foi
cantada durante a apresentação.
Segundo o técnico em Segurança
do Trabalho e presidente da CIPA,
Carlos Roberto Segatto, o teatro
lúdico envolveu profissionais de
várias áreas, e a sensibilização

reforçou o compromisso do
hospital em garantir segurança
para seus profissionais. “Criar
uma cultura de segurança é um
processo contínuo, por isso, vamos
atuar na conscientização de todos
os colaboradores”, afirmou.
A peça foi apresentada nos dias
27 e 28/7, durante o turno da
manhã e da noite.
Você pode conhecer o projeto no
link: https://goo.gl/75EKwP

IEC alcança resultados de excelência em cirurgias hipofisárias
Com menos de quatro anos de
funcionamento, o Instituto Estadual
do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC),
no Rio de Janeiro (RJ), atingiu uma
média anual de 115 cirurgias de
tumores da hipófise. Com isso, o
instituto ultrapassou a quantidade
mínima de 50 cirurgias necessárias
para ser classificado como centro
de excelência na especialidade.
O resultado foi apresentado
pela coordenadora do Serviço
de Neuroendocrinologia e do
Laboratório de Genética Molecular da

Unidade, a médica Mônica Gadelha,
no 15º Congresso Americano de
Hipófise, que aconteceu em março,
nos Estados Unidos.
Um dos tipos de tumores da
hipófise, a acromegalia, que
causa o gigantismo na infância
e o aumento das extremidades
no paciente adulto, pelo excesso
na produção do hormônio do
crescimento, apresenta na Unidade
taxa de cura de aproximadamente
50%, semelhante aos grandes
centros internacionais. A

acromegalia apresenta 100 casos
em 1 cada milhão de pessoas.
Outro ótimo resultado mostrado
no Congresso foi o laudo
desenvolvido em parceria com o
Laboratório de Neuropatologia
do IEC, com informações tão
completas dos marcadores de
agressividade tumoral que é
capaz de apontar especificamente
o tratamento necessário ao
paciente. Esse laudo é o único
existente no País com tamanha
precisão.
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16° Centro de Saúde promove workshop
sobre segurança do paciente

No dia 20/7, o 16° Centro de
Saúde, em Salvador (BA), realizou
o II Workshop sobre Segurança
do Paciente. O evento teve
como finalidade mostrar aos
colaboradores os Protocolos de
Segurança do Paciente e as formas
corretas de higienização das mãos.
Durante o evento, foram realizadas
várias palestras, ministradas por
colaboradores da Unidade. Os temas
abordados foram: Comunicação
Efetiva, Segurança na Prescrição, Uso
e Administração de Medicamentos;

Identificação do Paciente; Prevenção
de Úlceras por Pressão (UPP);
Prevenção de Quedas; Prática de
Higiene das Mãos em Serviços
de Saúde; e a Importância das
Notificações no setor Administrativo.
Lais Tarragô, coordenadora de
Enfermagem do 16º Centro de
Saúde, ministrou o workshop e
contou sobre a importância dessa
ação. “É extremamente gratificante
ver o resultado de muito empenho
e estudo. Todos participaram,
ficamos satisfeitos”, concluiu.

Hospital 5 de Outubro realiza
programação para crianças especiais
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RÁPIDAS

Em Catanduva (SP), SESMT
promove treinamento de
primeiros socorros.
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Imagem de Nossa Senhora
de Nazaré visita o Hospital
Regional do Baixo
Amazonas, em Santarém
(PA).
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Com o intuito de proporcionar
momentos agradáveis, por meio de
brincadeiras, usar a criatividade
e a imaginação para melhorar o
atendimento terapêutico a crianças
e adolescentes especiais o Hospital
5 de Outubro (HCO), em Canaã dos
Carajás (PA), realizou, durante
o mês de julho, uma ação de
estimulação sensorial.
A programação, que fez parte do
projeto “Especial para Criança”,
envolveu um circuito de atividades que
estimula a socialização, a linguagem
e a comunicação dos pacientes. A
ação foi realizada na área externa

do hospital – local propício para que
os usuários tivessem um melhor
desempenho, além de melhora
significativa no desenvolvimento
motor, cognitivo, perceptivo e social.
Segundo a psicóloga Débora
Lanôa, essas atividades, além de
contribuírem com a qualidade de
vida, auxiliam a melhor aceitação
de estímulos externos, como o
barulho, a luz e até o pisar no
chão. Participaram das atividades
pacientes com autismo, deficiência
auditiva, transtorno de déficit de
atenção, hiperatividade, síndrome
de Down, entre outros.
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Em Mogi das Cruzes (SP),
Pró-Saúde ministra
capacitação sobre Filantropia.
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Colaboradores do Hospital
Público Estadual Galileu
participam de Festa Julina,
em Belém (PA).
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