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HMUE registra queda no atendimento a vítimas de trânsito

Após realizar o balanço de
2017, o Hospital Metropolitano
de Urgência e Emergência
(HMUE), em Ananindeua (PA),
registrou uma redução no número
de atendimentos a vítimas
de acidentes de trânsito, em
comparação ao ano de 2016.
No total, foram realizados 4.313
atendimentos a pessoas que se
envolveram em acidentes, sendo
que 1.799 deles foram prestados a
motociclistas. Outros 1.587 pacientes
foram vitimados por colisões.

A Unidade atendeu, ainda, 755
pacientes vítimas de atropelamentos
e 172 em decorrência de acidentes
de bicicleta.
Com esses dados, conclui-se
que ocorreu uma queda de 23%
em relação ao ano de 2016. No
ano anterior, o HMUE recebeu
5.467 pacientes vítimas de
acidentes de trânsito.
Esse balanço evidencia a
importância de programas de
conscientização de uma direção
consciente, como por exemplo, o

Combate à febre amarela em Mogi

O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC), SP, promoveu, na
última semana, uma campanha de
conscientização sobre o combate
ao Aedes aegypti, mosquito
responsável por transmitir
doenças como a dengue, febre
amarela, Chikungunya e o Zika

vírus. A equipe de enfermagem
da Unidade orientou pacientes
e acompanhantes e entregou
informativos.
Ainda foram passadas orientações
sobre os cuidados que devem ser
tomados, em casa, para evitar a
proliferação do inseto.

projeto “Direção Viva”, presente em
todas as Unidades públicas do Pará
administradas pela Pró-Saúde.
Durante todo o ano de 2017, o
HMUE promoveu uma série de
ações contínuas de educação
em saúde, voltadas para a
conscientização das sequelas
resultantes de traumas por
acidentes de trânsito. Foram
realizadas palestras, caminhadas
de conscientização, distribuição
de folders explicativos e, ainda,
blitz na rodovia BR-316.

Destaque na Globo

O HMMC foi destaque no
programa “Como Será?”, da Rede
Globo, em todo território nacional,
no dia 13/1. A reportagem cita
que a Unidade foi projetada com
um “olhar” na sustentabilidade. A
economia de recursos naturais e
as práticas sustentáveis adotadas
pelo hospital foram destacadas.
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HRBA coleta 84 bolsas
de sangue em campanha
Nos dias 10 e 11/1, o Hospital
Regional do Baixo Amazonas
(HRBA), em Santarém (PA),
realizou uma campanha de
doação de sangue para auxiliar a
Fundação Centro de Hemoterapia
e Hematologia do Pará (Hemopa)
a repor seu estoque.
O HRBA é a Unidade de saúde
que mais demanda os serviços
do Hemopa no Oeste do Pará.
Em 2017, o hospital utilizou
mais de 5 mil bolsas de sangue,
o equivalente a 430 bolsas

por mês. O número é grande
por conta dos serviços de alta
complexidade e do atendimento
a pacientes oncológicos
realizado pela Unidade, que foi
eleito, pelo Grupo Mídia, o melhor
hospital público do Norte e
Nordeste.
Colaboradores, acompanhantes
e visitantes realizaram as
doações. No total, o hospital
coletou 84 bolsas de sangue.
Cada uma delas pode salvar a
vida de até quatro pessoas.

Hospital São Lucas cria espaço
sustentável para os colaboradores
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Colaboradores do Hospital
São Lucas, em Vitória (ES),
criaram uma área de convivência
sustentável para ser utilizada
durante o intervalo do
expediente de trabalho. A área
foi desenvolvida em um período
de aproximadamente dois
meses e idealizada pelos
próprios colaboradores, que
participaram de oficinas para
a produção das peças que
ambientam a área.
Para ambientar o espaço, foram

produzidos assentos feitos com
paletes, carretel de madeira e
pneus, que deram vida a mesas e
bancos. A criatividade ainda está
presente em quadros produzidos
a partir de tampinhas de garrafas
PET, botões, tecidos e barbantes.
Também há um lugar reservado
à leitura, com livros e revistas de
diversos temas. O passatempo
inclui um televisor instalado para
os colaboradores que gostam
de assistir a programação
da TV aberta.
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Turma de MBA de Gestão
Hospitalar participa de aula
sobre “Gestão de Compras”,
na Sede Administrativa, em
São Paulo (SP).

Em Belém (PA), Hospital
Público Estadual Galileu
homenageia os colaboradores
mais elogiados de 2017.

Em Mogi das Cruzes (SP), a
equipe do SAMU recebe cinco
novas viaturas para completar
a frota.

Hospital São Lucas
disponibiliza livros para
acompanhantes na recepção
do Centro Cirúrgico, em
Vitória (ES).
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