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 Cerca de 100 profissionais de saúde, em especial enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, participaram 

da 10ª Semana da Enfermagem, que abordou o tema “Qualidade dos Cuidados de Enfermagem: uma busca permanente 

pela excelência”. Ao longo do dia, foram promovidas palestras referentes à qualidade na cardiopediatria, padrões 

internacionais na assistência, humanização, qualidade na central de material esterilizado e centro cirúrgico, gerenciamento 

de risco, qualificação profissional e liderança na enfermagem.

 A abertura do evento foi feita pelo diretor do IECAC, Antônio 

Ribeiro, que deu as boas-vindas aos participantes. A coordenadora 

dos hospitais da Secretaria de Estado de Saúde, Patrícia Martins 

Sant´Anna de Faria; a gerente de enfermagem do IECAC, Eli Ribeiro 

Amparo; a vice-presidente do Centro de Estudos do IECAC, Maria 

Eulália Thebit Pffeifer; o representante do Serviço de Educação 

Permanente do IECAC, Denílson Dionízio; a deputada estadual 

enfermeira Rejane; e a enfermeira Nádia Ramalho do Coren-RJ, 

também compuseram a mesa de abertura da solenidade. 

Continua na página 3

O diretor da unidade hospitalar, Antônio Ribeiro, deu boas-vindas aos participantes do evento

A equipe do Serviço em Educação Permanente em 
Enfermagem entrega certificado a Jackeline Franco 

Couto, uma das palestrantes do encontro

Fotos: Divulgação/FS
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Endereço: Praça Pio X, n° 55, 10° andar, Centro/RJ
Telefone: (21) 2334-5759
Site: www.fundacaosaude.rj.gov.br

Este é um informativo eletrônico da Fundação Saúde. 
São permitidas reproduções do conteúdo desde que 
citada a fonte e mediante autorização dos responsáveis 
pela publicação.
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Com a palavra, o diretor... Missão 
Contribuir para a melhoria de assistência de 

qualidade à população no âmbito do SUS através da 
profissionalização da gestão, da contribuição para 
o desenvolvimento de atividades de capacitação e 
pesquisa em saúde, e da humanização no cuidado.

Visão
Ser reconhecida como agente de aprimoramento e 

qualificação dos serviços de saúde no âmbito do SUS, 
atendendo às necessidades e expectativas da clientela.

Valores
Transparência, Capacidade Organizacional, Espírito de 
Equipe/Time, Responsabilidade, Gestão de Princípios, 

Valorização Profissional, Aprimoramento, Gestão 
Participativa, Eficiência e Eficácia, Compromisso com a 
Missão, Assistência Humanizada, Empreendedorismo e 

Inovação, Qualificação das Pessoas e Diversidade.

Expediente

 
 A arte de cuidar não é dom de todos. A assistência 
ao paciente, exercida especialmente pelos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, ultrapassa a lista de tarefa e as 
rotinas de trabalho transcritas no prontuário médico.
 Ao longo dos séculos, a história da enfermagem 
revela que alguns personagens cumpriram este papel. Uns, 
por terem o dom da cura; outros, como forma castigo pela 
conduta que exerciam na sociedade da época. Curandeiros, 
feiticeiras, prostitutas e sacerdotisas se tornaram figuras 
emblemáticas nesse contexto.  
 O que parecia apenas uma questão de zelo e 
dedicação começou a tomar outro rumo com o papel 
desempenhado por Florence Nightingale e Ana Néri. 
A primeira teve a iniciativa de montar um hospital de 
campanha durante uma guerra. A outra, representou um 
marco na nossa história, pois foi a primeira enfermeira 
voluntária do Brasil na batalha do Paraguai.
 Com a mudança de paradigmas, o exercício da 
profissão também passou por alterações substanciais, 
principalmente do ponto de vista da formação do 
profissional de saúde. Hoje, a educação permanente se faz 
necessária a qualquer tempo, tendo em vista o avanço da 
medicina e a renovação permanente das tecnologias.
 E, para nós, que prezamos pela gestão com 
qualidade e eficiência na rede pública de saúde, valorizar o 
profissional é fundamental para o sucesso da gestão. Para 
isto, a capacitação se torna peça chave, motivo pelo qual a 
Fundação Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado 
de Saúde, oferecerá cursos de qualificação para garantir o 
aprimoramento de cada um nas rotinas de trabalho.
 Nesse ínterim, o Instituto Estadual de Cardiologia 
Aloysio de Castro preparou evento para comemorar a 
Semana da Enfermagem, trazendo debates relevantes 
para a busca permanente pela excelência.

Boa leitura!

Christian Ferreira
Diretor Executivo da Fundação Saúde
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Profissionais terão cursos de capacitação
 O diretor executivo da Fundação Saúde, Christian Ferreira, anunciou, na ocasião, que foi feita parceria com a 
Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Berkley com o objetivo de oferecer cursos de qualificação e capacitação 
aos profissionais do IECAC. Segundo afirmou, o treinamento também será oferecido aos demais empregados onde a 
Fundação Saúde está inserida na rede pública.
 

 “A educação é um dos eixos estruturantes da 
Fundação Saúde e, por isso, investimos para capacitar 
nossos profissionais, pois sabemos que a qualidade 
prestada será revertida para a melhoria na assistência, 
o aprimoramento no cuidado ao paciente”, afirmou o 
diretor executivo da Fundação Saúde, Christian Ferreira.
 O dia da enfermagem é comemorado 
mundialmente em 12 de maio, data de aniversário de 
Florence Nightingale. Ela representou um marco para 

a história da enfermagem. Em 1854, montou hospital 
de campanha durante a Guerra da Crimeia e, durante a 
madrugada, caminhava com uma lamparina cuidando 
dos soldados. Por isso, ficou conhecida como a Dama da 
Lamparina. 
 Outro símbolo da enfermagem é Ana Néri, que 
se colocou à disposição do governo para acompanhar os 
filhos na Guerra do Paraguai em 1864. Ela foi a primeira 
enfermeira voluntária do Brasil.

“A educação é um dos 

eixos estruturantes 

da Fundação Saúde e, 

por isso, investimos 

para capacitar nossos 

profissionais”,

 Christian Ferreira, diretor executivo 
da Fundação Saúde

Mesa redonda reuniu representantes da Secretaria de Estado de Saúde, IEDE, IECAC, Hemorio e Fundaçaõ Saúde
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 Profissionais de saúde e 
pacientes do Instituto Estadual 
de Cardiologia Aloysio de Castro 
tiveram a oportunidade de receber 
a dose da vacina contra gripe. A 
iniciativa foi fruto da parceria da 
unidade com a Clínica da Família 
Santa Marta, que montou um 
posto avançado no hall de entrada 
do hospital.  Acompanhantes 
e visitantes também foram 
contemplados com a medicação. 
Ao todo, cerca de 100 pessoas 

foram vacinadas no 
hospital.
 A campanha teve 
como foco a imunização em 
pessoas acima dos 60 anos, 
crianças de até 2 anos, 
gestantes, mulheres que 
deram a luz dentro do prazo 
de 45 dias, e indivíduos 
com doenças pré-existentes 
como respiratória, cardíaca, 
diabetes, renal crônica, 

hepatite crônica, e obesidade. 
 A pediatra Regina Célia da 
Silva Ponzi foi uma das médicas 
vacinadas nesta sexta-feira. 
Ela ressaltou a importância da 
prevenção dos profissionais de 
saúde, pois estão em contato 
direto com os pacientes. “Para 
nós (pediatras). a imunização é 
importante porque cuidados de 
muitas crianças em idade pré-
escolar”, ressaltou.

Profissionais de saúde e pacientes 
são imunizados contra gripe

 Cerca de 90 pessoas realizaram 
exames gratuitos na Cobal do 
Humaitá, Zona Sul do Rio, para checar 
pressão arterial, glicose, colesterol, 
peso e circunferência abdominal. A 
iniciativa foi promovida pelo Instituto 
Estadual de Cardiologia Aloysio 
Castro (IECAC) em comemoração 
ao Dia de Combate e Prevenção à 
Hipertensão Arterial. De acordo com 
o diretor do IECAC, Antônio Ribeiro, 
menos de 10% daqueles que sabem 
que sofrem de hipertensão não faz o 
acompanhamento médico adequado 
para o controle da pressão arterial.

Pressão arterial 
sob controle

Prevenção para quem contato tem direto com pacientes

Testes gratuitos foram oferecidos à população
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HOMENAGEM CREMERJ

 O diretor executivo da 
Fundação Saúde, Christian Campos 
Ferreira, foi homenageado pelo 
Grupo de Trabalho em Emergências 
do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro, pelos 
serviços prestados em prol das 
Emergências Públicas do Rio de 
Janeiro. A entrega foi feita durante 

a abertura oficial do 7° Congresso 
Médico dos Hospitais Públicos 
de Emergência do Rio de Janeiro, 
realizado em 11 de maio, no Centro 
de Convenções Sul América, e 
que contou com a participação 
da subsecretária de Unidades 
Próprias, Ana Lúcia Neves.

CENTRO DE TRAUMA NO INTO

 Por força do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério da Saúde, a Secretaria 
de Estado de Saúde e a Fundação Saúde, o novo Centro de Trauma Referenciado do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) contou com reforço fundamental para iniciar as 
atividades. Cerca de 170 profissionais de saúde aprovados no concurso público realizado pela Fundação 
Saúde foram contratados para viabilizar a equipe de trabalho da unidade hospitalar. O serviço é voltado 
para o atendimento de cirurgias ortopédicas de alta complexidade e os pacientes serão encaminhados 
pelo sistema de regulação. Com o novo centro, o número de leitos passou de 34 para 68. 

Christian Ferreira (à esq.) e 
Aloísio Tibiriçá


