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Centro de Radiocirurgia do IEC é inaugurado com a
presença do Presidente da República e demais autoridades

O presidente Michel Temer,
o governador Luiz Fernando
Pezão e o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia,
inauguraram, no dia (15/9),
o Centro de Radiocirurgia do
Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer (IEC), no centro do Rio.
O secretário estadual de Saúde,
Luiz Antonio Teixeira Jr., e o diretor
médico do Instituto, Dr. Paulo
Niemeyer Filho, apresentaram o
primeiro equipamento “Gamma
Knife” da rede pública de saúde,

para o tratamento de tumores
cerebrais e outras doenças
neurológicas, que utiliza a técnica
de radiocirurgia, e cirurgia com
uso de radiação, que dispensa
incisões.
Os ministros da Saúde, Ricardo
Barros, e da Secretaria de Governo,
Antônio Imbassahy, também
acompanharam os gestores e parte
da equipe médica da unidade. O
Cônego Dr. José Gomes de Moraes,
secretário da Diretoria Estatutária,
representou Dom Eurico dos Santos

Veloso, presidente da Pró-Saúde.
Jocelmo Pablo Mews (diretor de
Operações), Gabriel Giraldi, (diretor
Operacional do Rio de Janeiro), e
os diretores do IEC, Edival Mattos
(diretor-geral) e Luiz Claudio
Teixeira (diretor-técnico), também
representaram a instituição.
O IEC é o primeiro centro de
referência em neurocirurgia
do país e oferece o que há de
mais moderno no campo da
neurocirurgia de alta complexidade
na rede pública de saúde do Brasil.

Hospital Municipal de Mogi conquista a certificação ONA 2

O Hospital Municipal de Mogi
das Cruzes recebeu, no dia 12/9, a
certificação “ONA 2 – Acreditado
Pleno”, concedida pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA), em
Mogi das Cruzes (SP).
Esta certificação é conferida ao
hospital que atende aos critérios de
segurança do paciente em todas as
áreas, o que inclui aspectos estruturais

e assistenciais, além da utilização
de processos integrados e plena
comunicação entre as atividades.
A Unidade, que é gerenciada pela
Pró-Saúde desde sua inauguração,
em 2014, realizou mais de 1 milhão
de procedimentos. O diretor de
Operações da Pró-Saúde, Jocelmo
Pablo Mews, afirmou que o Hospital
Municipal é um exemplo de que,

“com vontade política e gestão
eficiente, focada no interesse público
e na necessidade da população,
é possível oferecer à sociedade
um atendimento de saúde pública
humanizado e de qualidade”.
O prefeito de Mogi das Cruzes,
Marcus Melo, e outras autoridades
locais estiveram presentes na
cerimônia.
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Hospital São Lucas tem 95% de aprovação
O Hospital Estadual São Lucas,
em Vitória (ES), alcançou 95% de
satisfação, segundo pesquisas
realizadas em agosto, pelo Serviço
de Atendimento ao Usuário (SAU),
um departamento interno cuja
função é aproximar os usuários da
gestão do hospital.
A supervisora do SAU, Lania
Barbosa, explicou que, para medir
o índice de satisfação dos usuários,
são realizadas entrevistas com
pacientes e acompanhantes
durante o período em que estão na
Unidade.
“As pesquisas têm a função de

medir o grau de satisfação dos
usuários e fornecer informações
importantes para aperfeiçoar a
assistência”, afirmou.
Um exemplo de satisfação no
atendimento recebido é o caso do
Sr. Valmi Pereira Tavares, que ficou
internado por 28 dias. Na data em
que recebeu alta, ele fez questão
de registrar um agradecimento
pelo atendimento.
“Cheguei ao hospital com o meu
pé condenado à amputação e,
por um milagre e empenho dos
profissionais, esse quadro foi
mudado”, comentou o paciente.
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HEGV realiza “Ação do Bem” em escola
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No dia 11/9, profissionais do
Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV) visitaram o Colégio Meira
Lima, no Rio de Janeiro (RJ), para
dar início ao projeto “HEGV nas
Escolas”. A atividade faz parte
do programa “Ação do Bem”, que
integra a celebração dos 50 anos
da Pró-Saúde.
Na primeira edição do projeto,
foram ministradas duas palestras,
uma pela manhã e outra à tarde,
com o tema “Drogas e Álcool”, para
alunos de 12 a 18 anos. A equipe
falou sobre os tipos de drogas e os

efeitos no organismo.
O “HEGV nas Escolas” tem o
intuito de promover reflexão,
abordando temas de maneira
clara, possibilitando a interação
dos alunos com perguntas e até
mesmo com depoimentos.
A Unidade pretende expandir o
projeto para outras instituições
de ensino da região, com a
abordagem de outros temas. O
objetivo é levar informação ao
público local e assim estreitar,
ainda mais, o relacionamento junto
à comunidade.
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O Hospital Deputado Luís
Eduardo Magalhães realizou
a 3ª Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de
Trabalho, em Mairi (BA).

Em Marabá (PA), o Hospital
Regional do Sudeste do
Pará promove ação de
sensibilização para reduzir
traumas.

Em Salvador (BA), o Hospital
Alayde Costa ofereceu
palestras sobre depressão.

Em Santa Helena de Goiás
(GO), o Hospital de Urgências
da Região Sudoeste promove
o “Setembro Verde”.
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