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Hospital Galileu é inaugurado em Ananindeua
O governo do Pará inaugurou na
primeira semana de abril o Hospital
Galileu, em Ananindeua, na Região
Metropolitana de Belém.
A Pró-Saúde venceu a licitação
para administração da unidade.
Com 120 leitos, o Galileu vai
desafogar a intensa demanda de
hospitais, como Abelardo Santos,
no distrito de Icoaraci, Gaspar
Vianna, em Belém, e Metropolitano, em Ananindeua.

O secretário de Estado de Saúde,
Helio Franco, explica que 50 leitos
serão destinados a pacientes encaminhados pelo Hospital Metropolitano, referência no atendimento de casos de trauma.
Outros 40 leitos serão disponibilizados para pacientes da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci. Os 30 leitos restantes servirão como retaguarda para pacientes cardíacos.

HURSO dá dicas de saúde para a população
Colaboradores do Hospital de
Urgência da Região Sudeste,
de Santa Helena de Goiás (GO),
em parceria com a Prefeitura
Municipal, realizaram nesta última
sexta-feira, 4 de abril, a 3ª edição
do “Saúde na Praça”.
O evento contou com 1.320 atendimentos e orientações de saú-

de à população, na Praça Matriz
do município.
Os assuntos abordados pela
equipe de profissionais foram sobre a prevenção de hipertensão
arterial, diabetes, mudanças de
hábitos alimentares, depressão,
atividades físicas diárias e Seguro
DPVAT.

HRSP tem palestras no Dia da Saúde e Nutrição
No Dia Mundial da Saúde e
Nutrição, comemorado em 31
de março, o Hospital Regional
do Sudeste do Pará Dr. Geraldo
Veloso, de Marabá (PA), preparou uma programação especial
na unidade.
Uma palestra sobre saúde e
nutrição foi realizada na entrada
principal do hospital para todos
os usuários. Para os colaboradores do Setor de Nutrição e

Dietética (SND) foram promovidas
duas palestras, exibição de vídeo

motivacional, sorteio de brindes
e ginástica laboral.
De acordo com Natália Lobato,
nutricionista do HRSP, o setor de
Nutrição tem grande importância
dentro de um hospital. “O paciente
pode receber o melhor tratamento
medicamentoso, mas se não tiver a resposta, o substrato, da
nutrição, ele não tem com o que
melhorar. É preciso instituir a terapia nutricional adequada”, explica.
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Projeto Jovem Aprendiz tem palestra da Pró-Saúde
Os jovens aprendizes do Senac
de Araguaína (TO) tiveram uma
aula diferente nesta última semana
para saber como agir em uma situação que requer primeiros socorros. Ministrada pela enfermeira Isa
Barbosa de Oliveira, do Hospital
Municipal de Araguaína, a palestra
foi voltada para estudantes e faz
parte do projeto Jovem Aprendiz
Educando o Trânsito.
A jovem aprendiz Gleika Rairia
Bandeira da Silva, de 23 anos,
aprovou a parceira da Pró-Saúde

com o Senac. Segundo ela, a ação
foi fundamental para ajudar nas
situações de rotina. “Essa palestra
foi muito importante para que possamos atuar no trânsito de forma
mais segura”, revelou.
A instrutora do Senac, Francyelle
Brandina da Silva, explicou que a
presença da Pró-Saúde no projeto
Jovem Aprendiz Educando o Trânsito contribuiu para que os jovens
estudantes compreendam que, por
meio dos primeiros socorros, eles
podem salvar uma vida. “Quere-

mos que eles tenham consciência
do quanto o trânsito depende das
ações humanas”, detalhou.

Mãe haitiana recebe doações da equipe do HMA
Colaboradores e pacientes do
Hospital Municipal de Araucária
(PR) se uniram para ajudar uma
família do Haiti. Ao todo, foram
arrecadadas 300 fraldas, alimentos, roupas e mais de R$ 300,00
doados por empresas próximas
ao hospital.
Internada na maternidade do
HMA, Honorat Berdie Herly Hill,
de 19 anos, deu à luz uma menina. A família chegou há quatro meses no Brasil em busca de
trabalho nas empresas da região.

Atualmente, eles moram em um
alojamento com mais 80 haitianos.

No HMA, o casal contou com
a ajuda da técnica de Enfermagem, Eliane Biscaia, que passou informações sobre cuidados com o bebê e registro
da criança. Tudo em francês.
O pai do recém-nascido agradeceu pelos cuidados recebidos no hospital.
“Não imaginávamos receber
um tratamento bom e de graça.
Sem contar o acolhimento dos
brasileiros, que foram muito solidários com a gente”, afirmou.
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Colaboradores podem se vacinar contra a gripe

Nos dias 25 e 26 de abril, das
8h30 às 11h, será realizada a vacinação contra a gripe para todos os

colaboradores da Sede da PróSaúde. Também podem ser vacinados os dependentes interessados.
De 27 de abril a 15 de maio, a
vacinação continua, mas será feita
na clínica no bairro do Brooklin. As
doses dos funcionários serão custeadas pela Pró-Saúde. Os dependentes terão custo de R$ 36,00,
que será descontado em folha.
A vacina contra gripe é indicada

para todas as pessoas a partir de
6 meses de idade, inclusive grávidas, independente do período gestacional. Não devem ser vacinadas crianças menores de 6 meses,
pessoas com alergia grave ao ovo
de galinha (anafilaxia), alergia ao
timerosal ou portadora de algumas
doenças neurológicas em atividade,
como, por exemplo, a Síndrome de
Guillain Barré.

Palestra do HRPT, no Pará, alerta sobre DSTs
Para alertar, prevenir e informar
sobre as Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs), o Hospital
Regional Público da Transamazônica, em Altamira (PA), realizou
uma palestra para os colaboradores da unidade.
A ginecologista Jaqueline Nogueira da Silva falou sobre o HPV, câncer
de colo de útero e câncer de mama,
alertando as colaboradoras sobre
a importância da prevenção. “Descobrir qualquer doença no início é

determinante e faz com que o tratamento seja mais eficaz. A mulher
deve se cuidar sempre, não ter vergonha de fazer os exames de rotina

e conversar com o parceiro se
algo estiver errado. Isso é fundamental”, explicou.
De acordo com Jaqueline, a
palestra faz parte das ações do
HRPT voltadas para a saúde
do trabalhador. “A programação
inclui, ainda, o exame preventivo
que é disponibilizado para nossas
colaboradoras. A ação é importante para que elas se previnam
e possam tirar dúvidas com uma
especialista no assunto”, disse.

Unidades debatem Segurança do Trabalhador
Seguindo o plano de trabalho
da Consultoria Corporativa de
Segurança e Saúde do Trabalhador, foram realizados, em março,
treinamentos para multiplicadores, envolvendo documentos legais e a NR 32 - Segurança no
Trabalho em Serviços de Saúde.
O treinamento foi feito para a

equipe do SAMU Mogi das
Cruzes (SP), do Hospital Estadual Galileu, em Ananindeua
(PA) e do Hospital Municipal
de Cubatão (SP). Foram abordados temas sobre a composição dos documentos legais que
devem atender ao padrão adotado
na Pró-Saúde.

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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