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Unidades celebram o Dia Nacional do Voluntariado

O Hospital Estadual Público
Galileu (HPEG), em Belém (PA),
comemorou, no dia 2/9, o Dia
Nacional do Voluntariado, celebrado
em 28/8. O evento ofereceu, para
os 50 voluntários que atuam
na Unidade, um café da manhã
especial, um momento musical e
realizou a entrega de certificados.

A comemoração contou com
a apresentação do grupo de
acadêmicos “Os Enfermagicos”,
que integram o Programa de
Voluntariado do HPEG, além dos
grupos “Coletivo Clown”, “Geração
Reservada” e o músico Wallace Lino.
Já no Hospital Regional de
Urgências da Região Sudoeste

(Hurso), em Santa Helena de Goiás
(GO), a Comissão de Humanização
organizou o “Hurso Cultural”.
Na ocasião, artistas convidados
interpretaram músicas e fizeram
brincadeiras com os pacientes,
acompanhantes e colaboradores
que passavam pelos corredores da
Unidade.

Oncológico Infantil conquista certificação Green Kitchen
A cozinha do Hospital Oncológico
Infantil Octávio Lobo, localizado em
Belém (PA), foi certificada com o
selo “Green Kitchen”.
O programa avalia ações
relacionadas à ambientação
natural, alimentação saudável em

restaurantes, hotéis, hospitais etc.
A iniciativa reconhece a constante
busca pelo aprimoramento
do padrão de qualidade da
alimentação fornecida aos
usuários e a adoção de práticas
sustentáveis.

Pró-Saúde está entre instituições que administram
as emissões de carbono
Unidades gerenciadas pela
Pró-Saúde figuram entre as mais
reconhecidas pelas práticas
sustentáveis adotadas em seu
modelo de gestão. A entidade que
foi pioneira no País na elaboração
de relatórios de sustentabilidade,
como o Global Reporting Initiative

(GRI), por hospitais públicos e que,
neste ano, recebeu o prêmio “Líderes
da Saúde Norte e Nordeste”, nas
categorias Sustentabilidade e Saúde
Pública, apareceu também, em
artigo publicado recentemente, pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre
as 142 instituições brasileiras que

administram a gestão de carbono.
De acordo com a publicação, a
gestão da emissão de carbono pelas
grandes instituições é uma resposta
a uma das principais demandas
contemporâneas: reduzir a emissão
de gases do efeito estufa para
combater o aquecimento global.
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HEGV comemora o
Dia do Nutricionista com palestra
No dia 31/8 é comemorado o Dia
do Nutricionista. Para ressaltar a
importância desses profissionais,
o Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), no Rio de Janeiro (RJ),
ofereceu uma programação
especial aos seus colaboradores.
No auditório, a nutricionista,
Vanessa Oliveira, ministrou a
palestra “Nutrição e Cuidados
Paliativos”. Ela abordou os
princípios dos cuidados paliativos,
entre eles a garantia de um sistema

de apoio com toda a equipe
assistencial para ajudar a família a
lidar com a doença do paciente.
Já no refeitório, a equipe da
cozinha produziu um painel que
demonstrava a quantidade de sal,
açúcar e óleo em alguns alimentos
industrializados, como, por exemplo,
refrigerante e biscoito recheado.
Também foram distribuídas
amostras de sal temperado com
ervas, uma opção para reduzir o
sódio na alimentação.
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Imagem Peregrina da
Virgem de Nazaré visita o HMUE
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O Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência (HMUE),
em Ananindeua (PA), recebeu,
no dia 31/8, a visita da Imagem
Peregrina da Virgem de Nazaré. A
presença na Unidade foi marcada
por emoção e muita fé.
A celebração da benção foi
conduzida pelo Diácono Fábio
Mendes, da Paróquia de São
Geraldo Magela, e emocionou
quem compareceu à recepção
do HMUE. O religioso lembrou,
aos presentes, da perfeição de
Maria, de sua concepção sem

pecados e do poder que a mãe
do Cristo tem para interceder
pelos mortais perante Deus.
“Não existe intercessão maior
junto a Deus, que a de Maria”,
afirmou. Os integrantes do
Grand Coral Metropolitano
cantaram músicas religiosas
durante a cerimônia.
Pouco depois da celebração, a
padroeira do Pará foi conduzida
pelas alas, quartos e corredores do
hospital, para levar esperança aos
pacientes internados, que muito
emocionados, faziam orações.
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Em Santa Helena de Goiás
(GO), o Hospital de Urgências
da Região Sudoeste
apresenta a nova Comissão
de Ética de Enfermagem.

Projeto do Hospital Yutaka
Takeda doa mudas de árvores
para recém-nascidos, em
Parauapebas (PA).

Em Salvador (BA), Hospital
Alayde Costa e UPA 24h
Valéria participam de “Feira
de Saúde” em comunidade
local.

Hospital Estadual São Lucas
realizou o segundo simulado
de emergência, em Vitória
(ES).
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