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HDT desenvolve ação em alusão à 
preservação do Meio Ambiente

O HDT, da SES – Governo de 
Goiás, gerido pelo Instituto 

Sócrates Guanaes (ISG) desde 
2012, deu início no dia 11 de junho 
(segunda-feira) à III Ação Come-
morativa ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado em 5 de 
junho. A programação que até 18 
de julho (quarta-feira) conta com 
gincanas setoriais, feira com co-
mercialização de produtos feitos 
com material reciclado, desfile de 
roupas e acessórios reciclados, 
além de plantio de árvore. 

Com o tema “Setores Cons-
cientes melhoram o ambiente – 
Reduza Resíduos”, a ação tem 

III Ação Comemorativa ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente

Colaboradores do HDT 
participaram nos dias 15 e 16 
de maio de um curso teórico e 
prático para renovação do gru-
po de brigadistas da unidade. 
O treinamento foi ministrado 
pela brigada Anjos da Vida, no 
auditório da unidade, e as au-
las práticas, no pátio interno, 
contemplando os três turnos. 
As orientações foram desde 
primeiros socorros a preven-
ção de incêndio, atendendo às 
Normas Técnicas 17/2014, do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás (CBM-GO).

A Brigada de Incêndio da 
unidade é um grupo formado 

Equipe de Brigada de Incêndio do 
hospital participa de treinamento

por 98 colaboradores, que são 
capacitadas por profissionais ha-
bilitados, sob supervisão do Servi-
ço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (Sesmt) do HDT, para 
que possam atuar na prevenção, 

abandono e combate de incên-
dio, além de prestar os primeiros 
socorros a possíveis vítimas. 

 “Os colaboradores mem-
bros da brigada do HDT, devem 
saber como agir na prevenção e 
combate a princípios de incên-
dio dentro da instituição” desta-
cou o bombeiro Lázaro Borges 
Nunes, que ministrou o treina-
mento prático.  De acordo com a 
técnica em segurança do traba-
lho do hospital, Alderina Coelho 
dos Santos, “essa capacitação 
vem de encontro aos princípios 
do ISG, gestor do HDT, que visa 
a segurança dos colaboradores 
e pacientes”. 

como objetivo sensibilizar os cola-
boradores, estagiários e residen-
tes sobre a importância do descarte 
correto e segregação de resíduos, 
minimizando o impacto ambiental, 
além de despertar uma consciên-
cia sustentável, valorizando as ati-
tudes cidadãs. A organização da 
ação está sendo feita pelos setores 
de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviço de Saúde (GRSS), Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) e Serviço de Vigilância em 
Saúde (SVS) do HDT. 

 Colaboradores participam ativamente de 
treinamento prático
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O HDT, por meio do seu 
Serviço de Controle de Infecção 
Hospita lar (SCIH), realizou no dia 
30 de maio o encerramento da X 
Semana de Controle de Infecção 
Hospita lar da unidade. A ação, que 
teve como tema “Stop Infecção”, 
contou com duas etapas para mar-
car o Dia Mundial de Higieniza-
ção das Mãos, cele brado em 5 de 
maio, e o Dia Na cional de Controle 
da Infecção Hospitalar, comemo-
rado no dia 15 do mesmo mês. O 
objetivo foi alertar e conscientizar 
colaboradores, pacientes e visitan-
tes sobre os riscos de transmissão 
de infecção em unidades de saú-
de, bem como a importância da la-
vagem correta das mãos,

Do dia 21 a 23 de maio, a pro-
gramação contou com abor dagem 
nos setores, por meio de ações 
lúdicas e orientações sobre a im-

portância de lavar as mãos. No dia 
30 foi realizado o dia “D” da cam-
panha, no audi tório da unidade, 
com apresenta ção de teatro, cria-
do e encenado por colaboradores 
com participação de duas atrizes 
profissionais, dinâmica eletrônica 
e um show com a Banda Constela-
tion - composta por funcionários do 
hospital -, que cantaram paródias 
de músicas atuais com letras sobre 
prevenção de infecção hospitalar e 
higienização das mãos.

 “Achei muito interessante a 

Profissionais da Enfermagem participam 
de café da manhã

VII Semana de Enfermagem
 homenageia profissionais da área

Para comemorar o Dia do 
Enfermeiro e do técnico de Enfer-
magem, celebrados nos dias 12 
e 20 de maio, respectivamente, o 
hospital promoveu do dia 15 a 17 
de maio a VII Semana de Enfer-
magem. Nos dois primeiros dias, 
houve entrega de lembrancinhas e 
sorteio de brindes nos diversos se-
tores da unidade. E na manhã do 
dia 17, último dia da programação, 
os profissionais de enfermagem 
participaram de um café da manhã 
especial no refeitório da unidade. 

O enfermeiro Hernani Valery 

gostou muito da ação. “É gratifican-
te sentirmos que temos reconhe-
cimento da instituição”, afirmou. 
A coordenadora de Enfermagem, 
Tereza Cristina, destacou o tra-
balho da equipe de enfermagem: 
”Agradeço cada um dos profissio-

nais que fazem parte da equipe 
de enfermagem do HDT, que não 
medem esforços para realizarem 
seus trabalhos da melhor forma”. 
E a diretora geral da unidade, Ali-
ne Oliveira, fez questão de estar 
com a equipe e transmitir os cum-
primentos do ISG. “Queremos pa-
rabenizar a todos os profissionais. 
Somos gratos pelos enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e auxi-
liares da nossa unidade, sempre 
engajados em uma saúde de mais 
qualidade, segurança e um aten-
dimento humanizado”, destacou. 

apresentação das precauções que 
devemos ter no dia a dia, especial-
mente por ter sido passada de uma 
de forma tão leve”, disse a colabo-
radora Vera Pais, que participou do 
evento. “A ação foi uma oportuni-
dade de disseminar a importância 
do controle de infecções e levar 
conhecimento de forma divertida 
para mobilizar e estimular os profis-
sionais da saúde” salientou a coor-
denadora do Serviço de Vigilância 
em Saúde (SVS), Thais Yoshida. 
“O paciente, que é uma joia precio-
sa para sua família, é muito valoro-
so para nós e nos cabe cuidar com 
todo carinho, amor e segurança. É 
possível evitar a infecção com pre-
venções”, avaliou a coordenadora 
do SCIH, Patrícia Fátima Souza, 
que faz questão de compartilhar a 
missão do ISG: “Nós trabalhamos 
focados em salvar vidas”.

Ações lúdicas encerram X Semana de Controle 
de Infecção Hospitalar da unidade

Setores recebem alerta sobre os
 perigos de infecção


