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Ministro da Saúde visita e elogia duas Unidades no Pará

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo

O Hospital Oncológico Infantil, em
Belém (PA), e o Hospital Regional
do Baixo Amazonas, em Santarém
(PA), recepcionaram o ministro da
Saúde, Ricardo Barros, no dia 31/1.
Barros cumpria agenda no Estado
e aproveitou para conhecer o
trabalho realizado nas unidades.
Durante a visita ao Oncológico,
o ministro pôde conhecer a
estrutura de atendimento da

Pública, Vitor Mateus, do
representante da Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas),
Joaquín Molina, e de autoridades
estaduais da área da saúde e da
política, o ministro falou sobre a
qualidade no atendimento que
deve ser exemplo para o País.
“É um hospital oncológico de
referência que tem um serviço
de alta qualidade e profissionais

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo

unidade e o trabalho de qualidade
na gestão de humanização,
desenvolvidos pela Pró-Saúde.
Acompanhado do governador
do Estado, Simão Jatene, do
secretário estadual de Saúde

comprometidos com a missão
de cuidar da saúde das pessoas”,
afirmou Ricardo Barros. Ele
destacou, ainda, que o modelo
de gestão também pode ser
referência para todo o Brasil.

Hospital Regional do Baixo Amazonas

No final da tarde, foi a vez
do Hospital Regional do Baixo
Amazonas receber a visita do
ministro. Acompanhado do
secretário de Estado de Saúde
Pública do Pará, Vitor Mateus, do
prefeito de Santarém, Nélio Aguiar,
e de outras autoridades, o Ricardo
Barros conheceu os serviços de
Oncologia, Hemodiálise e, ainda,
conversou com alguns pacientes.
Durante a passagem do ministro
à unidade, o secretário Vitor
Mateus anunciou que o HRBA
estava apto para iniciar o programa
de cirurgia cardíaca. A assinatura
do termo aditivo entre a Secretaria
de Estado de Saúde Pública
(Sespa) e a Pró-Saúde, ocorreu um
dia após a visita, em 1/2.
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PS Engenho Novo elege novos
membros da CIPA

O Pronto-Socorro Engenho Novo,
em Barueri (SP), elegeu os novos
membros da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA).
No total, 37 colaboradores
participaram do processo de
escolha. A votação aconteceu
na última semana de janeiro. Os
sete mais votados farão parte da
comissão.
Outros sete integrantes foram
indicados pela direção da
Unidade, incluindo o presidente da
comissão, Rafael Carlos Aveiro,
que continuará ocupando o cargo.
A data da posse será definida nos

próximos dias.
A CIPA é uma comissão
que promove orientação
e conscientização dos
colaboradores no cumprimento
dos processos que visam a
prevenção de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais.
Os novos membros da CIPA
passarão por treinamentos de 20
horas e as reuniões serão mensais.
A comissão também promove ações
e campanhas que visam alertar
para o cumprimento das normas de
saúde e de segurança no exercício
das funções de trabalho.
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HEGV promoveu campanha “Carnaval Seguro”

O Hospital Estadual Getúlio
Vargas (HEGV), localizado no Rio de
Janeiro (RJ), lançou nesta terçafeira (6/2), a Campanha “Carnaval
Seguro”, com o objetivo de alertar
os colaboradores sobre o perigo da
combinação álcool e direção.
No período da manhã, a
equipe do Núcleo de Educação
Permanente (NEP) percorreu os
setores da unidade com placas
informativas e de conscientização.
Todos os colaboradores foram
convidados para participar
da palestra “Trânsito Seguro
– Compromisso de Todos”,
ministrada por Alexandre Silva,

analista de gestão de trânsito do
Detran-RJ.
No auditório, os colaboradores
assistiram vídeos e peças
publicitárias que enfatizavam a
importância da segurança no
trânsito. Eles também puderam
esclarecer dúvidas sobre a Lei
Seca e participar de uma dinâmica
com bafômetro.
Segundo Alexandre Silva, dados
do Ministério da Saúde apontam
que, por ano, no País, os acidentes
de trânsito resultam em mais de
170 mil internações e custam
R$ 230 milhões em despesas
hospitalares com vítimas.
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O Serviço de Atendimento ao
Usuário do Hospital Estadual
Getúlio Vargas começou a
utilizar equipamento digital
para pesquisas, no Rio de
Janeiro (RJ).

Em Belém (PA), o Hospital
Oncológico Infantil capacitou
18 colaboradores para acolher
novos funcionários.

Hospital Regional Público da
Transamazônica, em Altamira
(PA), encerrou a campanha
Janeiro Branco com palestras
sobre saúde mental.

Em Jundiaí (SP), foram
apresentados os novos
membros do Conselho
Gestor do Hospital
Universitário.
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