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Unidades conquistam certificações da ONA

Em janeiro, três Unidades
administradas pela Pró-Saúde
conquistaram certificações
de qualidade concedidas pela
Organização Nacional de
Acreditação (ONA).
O Hospital Memorial Arthur
Ramos (HMAR), localizado em
Maceió (AL), recebeu o certificado
Acreditado, também conhecido
como ONA 1. O selo é destinado
às instituições que atendem aos
critérios de segurança do paciente
em todas as áreas de atividade,
incluindo aspectos estruturais e
assistenciais.
A conquista foi comemorada por
todos os profissionais do HMAR
que se empenharam ao longo
desse processo.

O Hospital Público Estadual
Galileu (HPEG), localizado em
Belém (PA), avançou para a
certificação Acreditado Pleno
– ou ONA 2. Além de atender
aos critérios de segurança do
paciente, o hospital apresentou
uma gestão integrada, com os
processos ocorrendo de maneira
fluida e plena comunicação entre
as atividades.
Já em Santarém (PA), o Hospital
Regional do Baixo Amazonas
(HRBA) obteve a recertificação
Acreditado com Excelência
– também conhecida como
ONA 3. A Unidade conquistou a
certificação máxima da ONA em
2015, quando foi a primeira do
Norte a ter alcançado este feito.

Hospitais, sob gestão da Pró-Saúde,
com certificação ONA:
ONA 3 (Acreditado com Excelência)
Hospital Regional do Baixo Amazonas
(HRBA) e Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRPT), ambos no Pará.

ONA 2 (Acreditado Pleno)

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
(SP) e Hospital Público Estadual Galileu
(PA).

ONA 1 (Acreditado)

Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo, no Pará; Hospital Estadual de
Urgência e Emergência (HEUE), no
Espírito Santo; e Hospital Memorial
Arthur Ramos (HMAR), em Alagoas.

HEUE renova Programa de Qualidade de Vida do Colaborador

Desde janeiro de 2017,
o Hospital Estadual de
Urgência e Emergência
(HEUE), em Vitória (ES),
realiza o “Programa de
Qualidade de Vida do
Colaborador”. O projeto tem
como objetivo estimular
práticas saudáveis para os
profissionais.
Neste mês, o programa
iniciou um novo ciclo.
Nos encontros, os
colaboradores têm a
oportunidade de aferir
pressão arterial, glicemia

capilar, conferir peso
e calcular o índice de
massa corporal. Além
disso, respondem um
questionário eletrônico,
com perguntas sobre
doenças na família,
hábitos alimentares e
atividades físicas.
A próxima etapa do
programa será traçar o
perfil de saúde de todos os
colaboradores da Unidade,
fase que está programada
para acontecer no mês de
fevereiro.
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Colaboradores mais elogiados do
HEGV são homenageados
O Hospital Estadual Getúlio
Vargas (HEGV), no Rio de
Janeiro (RJ), homenageou os
colaboradores mais elogiados no
ano de 2017. A confraternização
aconteceu no dia 24/1, no
auditório da Unidade.
Francisca Ribeiro, auxiliar
administrativa da Clínica
Médica; Joelma Garcia,
coordenadora de enfermagem;

Diogo Martins, enfermeiro;
e João Felipe Pinheiros
Sales, médico residente da
Clínica Cirúrgica, foram os
homenageados.
Ao final de cada mês, a
Ouvidoria do HEGV percorre
os setores da Unidade, para
entregar o “Certificado de
Elogio” aos colaboradores que
mais se destacaram.
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16º Centro de Saúde realiza evento
sobre a hanseníase
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No dia 25/1, o 16º Centro de
Saúde de Imbassay, localizado
em Salvador (BA), promoveu uma
série de ações em alusão ao “Dia
Mundial de Combate à Hanseníase”,
que é celebrado no dia 28/1.
Os colaboradores organizaram
salões informativos, na sala de
espera da Unidade, para conscientizar
pacientes e acompanhantes sobre o
tema. Agentes comunitários também
participaram da ação auxiliando
na realização de dinâmicas com o
público presente.

O infectologista Maurício Souza e
o enfermeiro Joilson Nascimento,
esclareceram dúvidas de pacientes e
acompanhantes sobre a doença, que
requer tratamento, mas que tem cura.
A hanseníase é uma doença
infecciosa, causada por uma
bactéria que afeta, principalmente, a
pele e os nervos. Entre os sintomas
mais comuns estão: manchas
esbranquiçadas, avermelhadas ou
amarronzadas em qualquer parte
do corpo, além de pele seca e com
falta de suor.
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Em Salvador (BA), a UPA 24h
Valéria realizou ação social
para a comunidade.

Hospital Oncológico Infantil,
localizado em Belém (PA),
teve 97% de aprovação dos
pacientes, em 2017.

Instituto Estadual do Cérebro
promoveu treinamento para
brigadistas, no Rio de Janeiro
(RJ).

Em Marabá (PA), espera
humanizada do Hospital
Regional do Sudeste do Pará
incentiva a promoção da
saúde.
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