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Semana Mundial do Aleitamento Materno

A Semana Mundial de Aleitamento Materno acontece em 120 países e, oficialmente, é celebrada de 1 a 7/8. O tema
deste ano é: “Trabalhar juntos para o bem comum”. Algumas Unidades, administradas pela Pró-Saúde, realizaram
ações para celebrar a data. Confira:
Pará
abordados temas como alimentação
São Paulo
Na quinta-feira, 3/8, o Hospital
saudável no período de amamentação,
No Hospital Universitário (HU), em
Yutaka Takeda (HYT), na Serra dos
posições para amamentar, a forma
Jundiaí, a programação teve início, no
Carajás, promoveu um bate-papo
correta de pegar o bebê e o papel da
dia 1/8, com a palestra “Amamentar.
descontraído com as usuárias que
família nessa fase.
Ninguém pode fazer por você: Todos
realizam pré-natal na Unidade e as
No final da programação, que
podem fazer junto com você”. O
que estavam em consulta com os
foi organizada pela Comissão de
objetivo foi orientar toda a equipe de
seus bebês recém-nascidos.
Humanização da Unidade, foram
colaboradores do HU para o estímulo
Durante a conversa, foram
servidas frutas às mamães.
da amamentação.
Quem passou pela recepção da
Unidade, durante a semana, conferiu
uma exposição de fotos relacionadas
ao tema ”Amamentação”.
Nos dias 2 e 4/8, alunos do curso
técnico em Massoterapia, do Senac,
estiveram no hospital para ensinar
as mães a aplicar a técnica da
shantala em seus bebês. A shantala
é uma massagem simples, que
permite a ligação afetiva entre a mãe
Paraná
Houve, também, a distribuição de
ou o pai e o bebê.
O Hospital Municipal Nossa
material informativo e treinamento
Senhora da Luz dos Pinhais,
em Pinhais, montou uma tenda
personalizada na recepção, decorada
com elementos lúdicos que mostram
para o público os benefícios do
aleitamento materno, tanto para o
bebê quanto para as mamães.

especial com todas as equipes que
atendem diretamente as mães e os
bebês.
Além disso, as mães atendidasna
Unidade protagonizam um
“mamaço” com seus filhos, na
manhã de terça-feira, dia 8/8.
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Unidades do Pará e do Paraná
recebem certificação
Na terça-feira (1/8), o Hospital
Público Estadual Galileu (HPEG),
localizado em Belém (PA), e o
Hospital Municipal Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais (HMNSLP),
situado em Pinhais (PR), receberam
a certificação Diamante, em
Fixação Segura de Cateteres, do
programa Soluções Integradas,
promovido pela 3M do Brasil, em
evento realizado em Campinas (SP).
Regiane Bezerra, coordenadora
de Enfermagem do HPEG, destacou
que a Unidade passou a ser o

primeiro hospital público do Norte
do País a receber essa certificação.
Jaqueline Rosa, supervisora de
Enfermagem do HMNSLP, destacou
que esta foi a sexta certificação
consecutiva conquistada pela
Unidade em Pinhais.
O programa estabelece um
protocolo de fixação de cateteres
para diminuir o desperdício e os
custos para os hospitais, assim como
preserva o conforto do paciente e
alinha as instituições de saúde com
as recomendações internacionais.

PS Engenho Novo passa a usar tablet em pesquisa
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RÁPIDAS

Em Salvador (BA), o 16º Centro
de Saúde realiza a Semana
Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho.
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Setor de Nutrição do Instituto
Estadual do Cérebro participa
de treinamento sobre Terapia
Nutricional, no Rio de Janeiro
(RJ).
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As pesquisas que medem a
satisfação do usuário com os
serviços prestados no ProntoSocorro Engenho Novo, em
Barueri (SP), passaram a ter seus
questionários respondidos por
meio de um tablet.
Antes, o processo era manual —
as respostas dos usuários ficavam
anotadas em um formulário de papel e,
depois, eram digitadas em uma planilha
para a tabulação dos resultados.
Agora, é possível apurar a
opinião dos usuários de maneira
instantânea. Além da agilidade e do

reforço na segurança dos dados, o
novo método vai permitir economia
para a Unidade, que não terá mais
de imprimir os formulários com
questionários.
O novo sistema passou a
funcionar no dia 1/8. Por mês, o
Serviço de Atendimento ao Usuário
(SAU), setor responsável pela
pesquisa, aplica aproximadamente
1.500 questionários aos usuários.
O serviço pode ser acionado
presencialmente, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 20h, ou pelo
e-mail sau@psenprosaude.org.br
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Em Altamira (PA), Hospital
Regional Público da
Transamazônica capacita nova
turma de brigadistas.
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Hospital de Urgências da
Região Sudoeste promove
palestra sobre cefaleia, em
Santa Helena de Goiás (GO).
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