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Pró-Saúde vence licitação de UPA em Salvador
A Prefeitura de Salvador (BA)
inaugurou, no final de março, a
Unidade de Pronto Atendimento
no bairro de Valéria.
A Pró-Saúde venceu a licitação para administração da UPA,
que possui 19 leitos de observação e quatro de estabilização.
A unidade conta com atendimento clínico, pediátrico, cirúrgico
e de traumato-ortopedia, apoio
diagnóstico e terapêutico em radiologia, laboratório de patologia

clínica e ultrassonografia, odontologia 24 horas, eletrocardiogra-

ma e serviço de atenção domiciliar para pacientes que recebem
alta, mas continuam necessitando de cuidados.
A UPA Valéria, que também
possui uma base do SAMU, tem
capacidade para atender 500
pessoas diariamente. A equipe é composta por seis médicos, sete enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem, um assistente social, um nutricionista e
um farmacêutico.

Governo do Pará divulga licitação do HRBA
A Pró-Saúde venceu a licitação para realizar a gestão plena
do Hospital Regional do Baixo
Amazonas, em Santarém, oeste
do Estado do Pará. O resultado
foi publicado no Diário Oficial
do Estado (DOE).
A instituição, que administra
o hospital há cinco anos, ficará
mais quatro anos na gestão

plena. Com 128 leitos, o HRBA
conta com cerca de 800 colaboradores e realiza 64 mil consultas por ano.
O Hospital Regional do
Baixo Amazonas se destacou
nos
últimos cinco anos no
cenário nacional e internacional pelo serviço referência
em Oncologia.

Tocantins faz ação para combate da hipertensão
Para comemorar o Dia Mundial
de Combate à Hipertensão, celebrado em 26 de abril, a Pró-Saúde,
entidade responsável pela gestão
plena do Hospital Municipal/AME
e UPA 24h Araguaína Sul, em
Tocantins, promoveu atendimentos à população para orientar,
prevenir e combater a doença.

A ação, que teve o tema nacional “Eu sou 12 por 8”, levou equipes médicas, de enfermagem,
nutrição e farmácia até a Marginal Neblina, em Araguaína, para
incentivar as pessoas a se cuidarem e evitarem a pressão alta,
que é uma doença silenciosa
e perigosa.
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Colaboradores são vacinados contra a gripe
A sede da Pró-Saúde, em São
Paulo, realizou a campanha de vacinação contra a gripe 2014 para todos
os colaboradores.
No Hospital Regional Público do Sudeste Dr. Geraldo Veloso, de Marabá
(PA), os colaboradores e alguns pa-

cientes também foram imunizados.
O foco da campanha de imunização é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, popularmente conhecida
como Gripe A (H1N1).
As vacinações aconteceram em
todos os setores da unidade.

Encontro debate doação de órgãos e tecidos
O Hospital Estadual Adão Pereira
Nunes, do Rio de Janeiro, promoveu
um encontro com famílias para
trocar experiências e discutir doação
de órgãos e tecidos. Segundo Rodrigo Sarlo, coordenador do Programa
Estadual de Transplante, no Brasil
existem 24 mil pessoas, atualmente, na fila de transplante. “É muito

importante uma família dizer sim
para doação.”
Agostinho Lelis, transplantado há
um ano, contou emocionado como
foi receber a notícia do transplante.
“Eu tinha câncer no fígado, me
deram dois meses de vida. Se não
fosse a doação de alguém, eu não
estaria aqui”.

Veja dicas para evitar o desperdício de água
Para maior comprometimento com
o consumo consciente de água,
siga alguns exemplos de como
utilizá-la sem desperdícios:
- Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a
barba;
- Não descarte lixo, como papel higiênico e cigarro, no vaso sanitário;

- Evite lavar roupa no chuveiro;
Banhos não precisam demorar
mais do que 5 minutos;
- Não aperte a descarga mais tempo que o necessário. Cada acionamento de 6 segundos gasta de
10 a 14 litros de água;
- Conserte vazamentos e matenha
a válvula sempre regulada.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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