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Hospital Estadual de Urgência e Emergência,
em Vitória, conquista ONA 1

O Hospital Estadual de
Urgência e Emergência recebeu,
na quarta-feira, dia 29/11, a
certificação Acreditado, concedida
pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA). Referência
em trauma no Espírito Santo, a
Unidade é administrada pela PróSaúde desde dezembro de 2015.
O subsecretário de Estado da
Assistência em Saúde, Fabiano
Marily, que participou da cerimônia de
entrega do certificado, destacou que
o modelo de gestão por Organização
Social de Saúde (OSS) tem
resultado em benefícios concretos
para os pacientes capixabas e
que a certificação de qualidade é
consequência desse processo de
melhoria. “A gestão por OSS permite
mais agilidade na implantação das
mudanças que precisamos para
melhorar o atendimento da saúde
pública”, afirmou o subsecretário.
O diretor-geral do hospital,
Paulo Santos, ressaltou
o comprometimento dos
colaboradores com a saúde de
qualidade. “Nossa maior conquista
está na cultura. Temos, entre os
colaboradores, uma cultura de

vencer os desafios e de sempre
buscarmos a melhoria da assistência
ao paciente”, afirmou Santos.
Já o diretor Operacional da
Pró-Saúde, Enylo Faria, destacou
a importância da parceria entre
a entidade e o governo estadual.
“Sem dúvida, todas as conquistas
que o hospital tem alcançado
são resultado da sintonia com a
Secretaria de Estado da Saúde,
que tem uma visão inovadora
ao estimular novos avanços”,
observou. Ele revelou que o
Hospital buscará o nível dois da
certificação de qualidade concedida
pela ONA, o Acreditado Pleno.

Vacine Costa, diretora de
Avaliação e Certificação
do Instituto Brasileiro para
Excelência em Saúde (IBES),
entidade que avaliou o hospital,
enfatizou o envolvimento dos
colaboradores no processo
de acreditação. “O interesse
em melhorar os serviços está
presente nos colaboradores do
hospital. Esse é um diferencial
importante. Outro diferencial é o
modelo de gestão adotado pelo
Governo do Estado, que permite
uma resolutividade mais rápida e
eficiente, além de ser sustentável”,
disse a diretora.
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Instituto Estadual do Cérebro
conquistou o PQRio
O Instituto Estadual do Cérebro
conquistou o Prêmio Qualidade
Rio como Excelência de Saúde.
A entrega ocorreu no dia 29/11,
durante o VII Seminário de Boas
Práticas de Gestão, no Rio de
Janeiro (RJ).
O PQRio foi lançado em
1999 pelo Governo do Estado

com o intuito de tornar o Rio
de Janeiro reconhecido pelo
seu potencial econômico e
capacidade tecnológica das suas
organizações.
O IEC participa da premiação
desde de sua inauguração, em 2013.
Neste ano foi contemplado pela
categoria de Gestão no NÍVEL 3.

Pró-Saúde mantém a certificação
ISO 14001

Na quinta-feira, dia 30/11, a
Sede Administrativa da PróSaúde conquistou a manutenção
da certificação ISO 14001:2004,
concedida pela Fundação
Vanzolini. Nos dias 29 e 30/11,
o auditor Henrique Garcia Perez
avaliou o Sistema de Gestão
Ambiental da Pró-Saúde e a
prática de processos, realizada
a partir dos critérios presentes
no Levantamento de Aspectos
e Impactos Ambientais (LAIA).
A reunião de encerramento
aconteceu no Auditório de Sede
Administrativa.

O auditor destacou o
comprometimento e a
conscientização dos colaboradores
e da Diretoria da entidade. “Parabéns
para o Sistema de Gestão.
Continuem com essa harmonia e
esse clima agradável que vocês têm
aqui”, comentou Perez.
Paulo Viol, gerente de Operações,
e Rodrigo Vieira da Silva,
coordenador Administrativo,
agradeceram a dedicação dos
colaboradores e ressaltaram o
desafio para a ISO14001:2015, que
irá se estender para as Unidades
administradas.
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O Hospital Yutaka Takeda
realizou curso Mãe de Primeira
Gestação, em Parauapebas
(PA).

Colaboradores do Hospital de
Urgências da Região Sudoeste,
em Santa Helena de Goiás (GO),
apresentaram trabalhos na 1ª
Jornada Científica da Secretaria
de Estado da Saúde de Goiás
(SES-GO).

O Hospital 5 de Outubro
realizou treinamento para os
brigadistas, em Canaã dos
Carajás (PA).

Em Pinhais, o Hospital
Municipal promoveu a 8ª
Semana Interna de Prevenção
a Acidentes de Trabalho.
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