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Banco de Permuta Online facilita
intercâmbio entre profissionais
O Banco de Permuta Online
da Fundação Saúde completou
um mês de funcionamento, em
setembro deste ano, e, neste
período, cerca de 150 profissionais
de saúde já haviam se cadastrado,
entre enfermeiros, fisioterapeutas,
nutricionistas,

técnicos

de

enfermagem e médicos de diversas
especialidades.
estão

sendo

avaliação

da

As

solicitações

analisadas

para

viabilidade

das

permutas. O serviço foi criado

mesmo sem a indicação de outro

entre profissionais, com respeito

para aprimorar a movimentação

empregado

a funcionários e pacientes, e sem

interna entre aqueles que desejam

quando não há interesse mútuo, é

mudar de unidade hospitalar.

realizado o cruzamento dos dados

Os interessados devem fazer

a

permutar,

pois,

burocracia”, afirma ela.
Importante ressaltar que os
servidores estatutários cedidos

e informações.

a solicitação pela Intranet da

Para a diretora executiva da

podem solicitar permuta apenas

Fundação Saúde (http://acesso.

Fundação Saúde, Clarisse Lobo,

entre as unidades geridas pela

fundacaosaude.rj.gov.br/), onde,

a

Fundação Saúde.

no formulário disponibilizado, é

registrada denota a importância

preciso indicar a unidade desejada.

de um serviço como este. “É uma

sobre o Banco de Permuta Online

O pedido pode ser

maneira de agilizar o intercâmbio

na Intranet da Fundação Saúde.

efetuado

quantidade

Fundação Saúde realiza workshop de
gestão para profissionais de saúde
Página 3

de

solicitações

Confira

mais

informações

Programa Estadual de Transplantes
(PET) lança aplicativo para cadastro
online de doadores
Página 4
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Com a palavra, a diretora...
Missão
Setembro marcou o primeiro mês de funcionamento
do Banco de Permuta Online, iniciativa da Fundação Saúde que

Gerenciar unidades públicas de saúde alinhada à
Secretaria de Estado de Saúde

objetiva facilitar a troca de unidade hospitalar entre profissionais
de diversas especialidades. O balanço inicial da ferramenta

Visão

registrou índice satisfatório de aceitação, com mais de 130

Ser o melhor modelo de gestão de unidades
públicas de saúde

solicitações, as quais aguardam análise e efetivação.
Outra ação que merece destaque foi a série de
workshops que promovemos nas unidades geridas pela Fundação

Valores

Saúde, oportunidade em que levamos aos profissionais de saúde,

Comprometimento, Eficiência, Respeito,

conceitos de gestão fundamentais para melhor planejamento

Transparência e Aliança

das rotinas. A iniciativa, voltada para as lideranças, teve boa
aceitação e conseguimos transmitir não só orientações de cunho
administrativo, mas também mostrar a história do SUS e o
trabalho que desenvolvemos nos hospitais.

Diretora Executiva
Clarisse Lobo

Estamos na expectativa de oficialização do contrato de
gestão do Hospital Estadual Santa Maria (HESM) e do Instituto
Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP). As atividades
de apoio assistencial e de capacitação já estão sendo realizados
e esperamos, em breve, concluir mais esta etapa no caminho da
Fundação Saúde, reforçando nossa missão de gerenciar, com
excelência, unidades de saúde do Estado.
No âmbito da responsabilidade social, aplaudimos a

Diretor Técnico-Assistencial
Eduardo Marques
Diretor Administrativo Financeiro
Daniel Rosa
Diretora de Recursos Humanos
Alessandra Pereira
Diretora Jurídica
Fabiene Ferrara

iniciativa do Hemorio, que produziu um vídeo para divulgação,
durante o Rock in Rio, de uma campanha de doação de sangue.
Na oportunidade, foram ainda distribuídas, aos participantes
do festival, palhetas que vinham com um QR Code para acesso
ao vídeo completo da campanha na internet. O Programa
Estadual de Transplantes também deflagrou uma campanha,
que está permitindo o cadastro online de doadores, por meio
de um aplicativo disponibilizado para download em aparelhos
Android. Valorizamos esse tipo de ação, que busca conscientizar
a sociedade quanto à importância do ato de doar.

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.
Flávia Arbache

Assessoria de Comunicação Social
e Relações Institucionais

Simone Guarrafiel
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Fundação Saúde promove Workshop de Gestão
Foto: Ascom/FS

de Castro (IECAC), e, também, nas unidades previstas
no próximo contrato de gestão: Instituto Estadual
de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP) e Hospital
Estadual Santa Maria (HESM).
Os participantes do workshop puderam conhecer
o trabalho desenvolvido pela Fundação Saúde, em
palestra do diretor técnico-assistencial da entidade,
Eduardo Marques, que apresentou o modelo de gestão
que vem sendo realizado, expondo o panorama de

Eduardo Marques, diretor técnico-assistencial da Fundação
Saúde, foi um dos palestrantes do evento

ações e atividades que, com proficiência, dinamizam
a gerência das unidades públicas de saúde. A médica

A Fundação Saúde promoveu, nos meses de

e assessora da Secretaria Estadual de Saúde, Kátia

setembro e outubro, o workshop “Gestão na

Motta, também falou aos presentes, traçando um

Saúde Pública”, que abordou tópicos de gestão e

histórico do Sistema Único de Saúde (SUS) e mostrando

planejamento para profissionais de saúde. A iniciativa

a importância de um plano de gestão bem elaborado.

teve o objetivo de qualificar lideranças na busca por

O evento também teve palestras da psicóloga

uma administração de maior qualidade nas unidades

Daniela Pimenta e da assessora de Ensino e Pesquisa

hospitalares. O evento foi promovido no Instituto

da Fundação Saúde, Vera Marra, que expuseram,

Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione

respectivamente, os diferentes perfis de líderes e a

(IEDE), no Hemorio, na Central Estadual de Transplante

importância do trabalho colaborativo para redução de

(CET/PET), no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio

riscos de danos associados à assistência em saúde.

Novas unidades sob gestão da Fundação Saúde
O Hospital Estadual Santa Maria (HESM) e o Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP) são
as próximas unidades hospitalares previstas no contrato de gestão da Fundação Saúde.
O HESM é referência para casos de tuberculose,

O IETAP é uma unidade especializada no

prestando serviços na área de internação, para

atendimento médico e no apoio clínico ao

diagnóstico e tratamento, a pacientes portadores

indivíduo com tuberculose e/ou HIV, incluindo

de tuberculose e coinfecção TB/HIV. Atualmente,

assistência ambulatorial aos parentes diretos

possui 93 leitos, oferece serviços de apoio, como

dos pacientes. Para os clientes externos, são

Laboratório de Análises Clínicas, Serviço de

disponibilizados

Radiologia e Farmácia, e tem uma equipe técnica,

ginecologia,

disponível 24 horas, composta por médicos,

radiologia e odontologia. O instituto possui 124

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

leitos de internação.

serviços

cardiologia,

de

broncoscopia,

clínica

médica,
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PET lança aplicativo
para cadastramento de doadores
O Programa Estadual de Transplantes (PET) lançou, no
dia 27 de setembro, data em que celebra o Dia Nacional de
Doação de Órgãos, o aplicativo da campanha Doe+Vida, que
permite que a população se cadastre como doadora, além
de disponibilizar informações sobre o assunto. O aplicativo
está disponível para download nos aparelhos com o sistema
Android. O cadastramento online também pode ser feito
pelo site da campanha (www.doemaisvida.com.br).

Hemorio faz campanha de doação de sangue
Foto: Ascom/Hemorio

Crianças que se tratam no Hemorio foram as estrelas do vídeo que convoca a população para doar sangue
Aproveitando o grande público que participou

uma banda de rock e onde se lia o apelo “Para o

da 6ª edição brasileira do Rock in Rio, o Hemorio

rock continuar em nossas veias, precisamos do seu

desenvolveu uma campanha de incentivo à doação

sangue”. Para completar a ação, foram distribuídas

de sangue, que fez com que três pequenos pacientes

palhetas com a inscrição: “Doar sangue também

da unidade se transformassem em astros da música.

é Rock n´ Roll”. No verso, havia um QR Code que

Durante todos os dias do evento, foi exibido o

direcionava para o vídeo completo da campanha

vídeo da campanha, intitulada “Rock na Veia”, em

na internet. O vídeo está disponível na página do

que os pequenos apareciam como integrantes de

Hemorio no Youtube.

