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Serviço de medicina do trabalho é implantado
Profi ssionais de saúde participaram de treinamento 
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 A Fundação Saúde implantou o Serviço de Medicina do Trabalho com o obje  vo de assegurar a saúde e a 

segurança do trabalhador.  As equipes irão atuar no Ins  tuto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione 

(IEDE), Ins  tuto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC) e Ins  tuto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira 

Cavalcan   (Hemorio) sob a coordenação da médica do trabalho, Laura Campello.

Fundação Saúde inicia procedimentos para 

obtenção da certifi cação ISO 9001:2008
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Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio 

de Castro cria Conselho Consultivo 
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Com a palavra, a diretora...
Missão 

Gerenciar unidades públicas de saúde em 

consonância com a Secretaria de Estado de Saúde.

Visão

Ser reconhecida por disponibilizar o melhor 

modelo de gestão de unidades de saúde do Estado 

do Rio de Janeiro, no âmbito do SUS.

Valores

Integração, Comprome  mento, Respeito,

Efi ciência e Transparência.

Expediente

 

 É com orgulho que a Fundação Saúde anuncia a 

criação do Serviço de Medicina do Trabalho visando 

oferecer aos profi ssionais de saúde atendimento com 

equipes especializadas para assegurar a saúde e a 

segurança no ambiente do trabalho. 

 

 Aprovados no concurso público n° 01/2014, realizado 

no início deste ano, os especialistas já estão em campo 

para fazer avaliação técnica das três unidades sob gestão 

plena da Fundação Saúde, que são o Hemorio, IECAC e 

IEDE. O nosso obje  vo é oferecer condições de trabalho em 

um ambiente saudável e seguro. 

 Demos também um passo importante em busca 

da cer  fi cação ISO 9001:2008 como modelo de gestão 

de qualidade. Aliás, a visão da Fundação Saúde é ser 

reconhecida por disponibilizar o melhor modelo de gestão 

de unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro, no 

âmbito do SUS. Estamos trabalhando para a  ngir este 

obje  vo, assegurando à nossa clientela a prestação de 

serviços com qualidade e efi ciência.

 E os avanços não param. O Hemorio fi rmou uma 

parceria inédita com o Twi  er, ampliando dessa maneira 

a busca a  va de doadores de sangue. A ideia é mobilizar 

voluntários em situação de emergência. Um clique pode 

salvar muitas vidas.

Boa leitura!

  Clarisse Lobo

Diretora Execu  va da Fundação Saúde
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Aprovados no concurso realizado em fevereiro 
deste ano, profi ssionais já estão em atividade

Laura Campello coordenará serviço de saúde e segurança do trabalho 

Os grupos são formados por profi ssionais 
especializados na área da segurança do trabalho, como 
médicos, engenheiros, enfermeiros e técnicos, que foram 
aprovados no concurso público n° 01/2014, realizado em 
fevereiro deste ano. 

Foi promovido curso de capacitação sobre normas 
de biossegurança, radioproteção, condutas em caso 
de acidente com material biológico e exposição dos 
trabalhadores a doenças infeccionais, e noções sobre 
resíduos de serviço de saúde. 

“As equipes também serão responsáveis por 
procedimentos administra  vos, tais como realização 
de perícias médicas, exames ocupacionais, emissão de 
comunicado de acidente de trabalho e inspeções. Além 
disso, a conscien  zação será fundamental, pois a intenção 
também é cul  var a polí  ca de prevenção de doenças e 
acidentes de trabalho”, explicou Laura.

Antes da aprovação no concurso público da Fundação 
Saúde, a médica Flávia da Cruz Guimarães trabalhou 

em um estaleiro. Para ela, o treinamento oferecido foi 
importante porque teve como foco a área hospitalar. 

“O nosso trabalho visa, principalmente, conscien  zar 
as pessoas dos riscos que o meio ambiente de trabalho 
propicia. Muitos desconhecem informações básicas que são 
relevantes para a prevenção de acidentes”, disse.

Fundação Saúde promove ação de conscientizaçãoFundação Saúde promove ação de conscientização

 Representantes da Fundação Saúde realizaram ação de conscien  zação no Hospital Estadual Rocha 

Faria sobre a importância da biossegurança para prevenir acidentes biológicos e contaminação hospitalar. 

 Foram afi xados cartazes explica  vos de como higienizar as mãos e os principais aspectos da Norma 

Regulamentadora N° 32 (NR-32), do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da segurança e saúde no 

trabalho em serviços de saúde, além da distribuição de folders informa  vos. A ação será realizada em outras 

unidades de saúde onde há profi ssionais da Fundação Saúde.  
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Rumo à certifi cação ISO 9001:2008
Ser reconhecida por disponibilizar o melhor modelo de 

gestão de unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro, 

no âmbito do SUS, é a visão estabelecida pela Fundação 

Saúde. E, com este propósito, a en  dade já iniciou os 

procedimentos necessários para a obtenção da cer  fi cação 

ISO 9001:2008 como modelo de gestão de qualidade. 

Conhecida mundialmente, a ISO (Internacional 

Organiza  on for Standardiza  on) é uma organização 

não-governamental que incen  va a norma  zação de 

procedimentos para garan  r a qualidade do produto ou 

serviço, visando à melhoria con  nuamente. 

Ao aplicar os requisitos norma  vos, a empresa tem 

sucesso na promoção con  nua da qualidade, trazendo 

bene  cios como melhoria na organização interna, 

melhor desempenho do negócio, economia e redução do 

desperdício e aumento da sa  sfação dos clientes.

Dentro do escopo de trabalho, a Fundação Saúde tem 

o compromisso de oferecer serviços de alta qualidade, 

respeitando os princípios da Administração Pública em 

prol da promoção da saúde.

Em foco

Conselho Consul  vo Cien  fi co.  O Ins  tuto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro criou o Conselho 
Consul  vo Cien  fi co que terá como fi nalidade a de prestar auxílio nas relações ins  tucionais ligadas à área 
de ensino e pesquisa e desenvolver projetos des  nados à unidade. Dentro dos critérios estabelecidos, o 
conselheiro deverá estar aposentado, ter ob  do alto grau de projeção no exercício da a  vidade profi ssional 
e prestado, no mínimo, 10 anos de serviço na unidade. Os médicos Aff onso Giff enig de Ma  os, Antônio de 
Pádua Jazbik e Igor Borges de Abrantes Júnior já foram nomeados.

Cadastramento. Todos os empregados da Fundação Saúde deverão fazer o cadastramento da iden  dade 
funcional biométrica. Por determinação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a 
confi rmação dos dados cadastrais é obrigatória e, caso não seja realizada, o pagamento do salário poderá 
ser suspenso. A medida deverá a  ngir em torno de 3,5 mil profi ssionais contratados pela Fundação Saúde 
e que estão lotados em 25 hospitais. 

Mudança. O atestado médico deverá ser entregue no Polo Central do Setor de Medicina do Trabalho da 
Fundação Saúde instalado no Ins  tuto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), na Rua 
Moncorvo Filho, n° 90, sala 503, próximo à Central do Brasil, das 8h às 17h.

Hemorio fi rma parceria inédita com Twi  er. O Hemorio passa a contar com uma ferramenta inédita em 
hemocentros no mundo para aumentar as doações de sangue. A par  r de uma parceria com o Twi  er, os 
doadores serão convocados a par  r de alertas no celular e pela rede social sempre que os estoques do 
hemocentro es  verem em situação de emergência. A ideia é mobilizar os usuários a comparecerem para 
reforçar o banco de sangue.


