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Novembro Azul conscientiza homens para prevenção
Diversos hospitais estão aderindo ao
movimento Novembro Azul, que conscientiza sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e
outras doenças masculinas. Com essa
campanha, as unidades conscientizam
colaboradores e pacientes sobre a importância do exame preventivo.
Cerca de 200 colaboradores da mine-

radora Vale participaram da palestra
“Derrube preconceitos. O exame de
próstata salva vidas”, do Hospital Regional Público do Sudeste “Dr. Geraldo
Veloso” (HRSP), de Marabá (PA).
		 Em Mairi (BA), o Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães aderiu à
campanha e promoveu palestras educativas sobre a doença e os cuidados

com a higiene. Já o Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais
(PR) promoveu palestras e fez o Dia da
Beleza do Homem.
		 O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes realizou atividades educativas
e panfletos com informações sobre o
câncer de próstata foram entregues.
Os homens de 45 a 70 anos, interessados em realizar o exame de PSA
(Antígeno Prostático Específico) - que
pode identificar a doença - são orientados a procurar unidades de saúde
do município, sem a necessidade de
encaminhamento médico. Os pacientes que apresentam algum tipo
de alteração no exame de sangue
são, imediatamente, encaminhados
para o atendimento dos urologistas
do Hospital.
		 Palestras de sensibilização para os
colaboradores e pacientes, iluminação da fachada e blitz educativa foram
ações realizadas pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém
(PA). O Hospital de Campo Limpo Paulista (SP) distribuiu laços para colabo-

radores e pacientes.
		 O Centro de Convivência do Idoso
(CCI) e a Pró-Saúde Projetos Sociais,
em Agulha (SP), realizaram palestra sobre a prevenção do câncer de
próstata. Os colaboradores do CECCA
(Centro de Convivência da Criança e do
Adolescente) confeccionaram camiseta especial e enfeitaram a fachada da

unidade com um grande laço.
		 “Mais prevenção e menos preconceito” foi a mensagem transmitida
pelo Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (HURSO), de Santa Helena
de Goiás (GO). Além de promover o
café azul, com orientações e lanche, a
unidade teve a fachada iluminada e os
colaboradores receberam gravatinhas.

Revista Healthcare destaca gestão da Pró-Saúde
O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, foi destaque neste
mês da Revista Healthcare Management.
A publicação ressaltou a administração da
Pró-Saúde na instituição, que se tornou
referência nacional em pouco mais de um
ano de funcionamento.
De acordo com a revista, a entidade levou
excelência ao Instituto e, com atendimento,
de qualidade, foram realizadas mais de mil
cirurgias desde a inauguração do complexo.
Segundo Ana Neves, subsecretária de Unidades Próprias da Secretaria de Estado de

Saúde do RJ, o atendimento de qualidade
é reflexo direto do planejamento prévio e
das metas estipuladas no contrato estadoorganização social.
“São metas quantitativas e qualitativas. Por
trás de cada atendimento prestado, existe
uma equipe de saúde que estuda a necessidade da região. Neste estudo são analisadas
as demandas que chegavam aos hospitais e
que não eram atendidas adequadamente a
fim de suprir as necessidades”, afirma Neves.
A matéria na íntegra está disponível no link
a seguir: http://goo.gl/RnPjFM
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Cautela no trânsito é tema de blitz educativa
Em homenagem ao Dia Mundial
em Memória às Vítimas de Trânsito e seus Familiares (lembrado no
terceiro domingo de novembro),
o Hospital Regional Público do Sudeste Dr. Geraldo Veloso (HRSP),
em Marabá (PA), promoveu uma
blitz educativa para orientar os
motoristas. Cerca de 70% dos leitos do Hospital Regional, administrado pela Pró-Saúde, estão ocupados por vítimas de acidentes
(a maioria envolvendo moto) e o
tratamento de cada paciente custa, em média, R$ 10 mil para o SUS.
Durante a blitz, realizada pelo

Grupo de Trabalho de Humanização e pelo Serviço de Atendimento
ao Usuário (SAU) do HRSP, motoristas e pedestres receberam panfletos educativos e foram informados que os acidentes de trânsito
são as principais causas de mortes
prematuras e de ferimentos incapacitantes de jovens no mundo.
Foram realizadas, também, palestras educativas direcionadas aos
pacientes e acompanhantes do
HRSP, com os temas “Acidente de
trânsito e sua abordagem social”
e “Acidente de trânsito e suas consequências”.

Apadrinhamento de Natal: presenteie uma criança
Na última semana, quatro crianças das
creches administradas pela Pró-Saúde
visitaram a sede administrativa para incentivar o Apadrinhamento de Natal campanha que vai arrecadar brinquedos. Acompanhadas do Prozinho, as
alunas distribuíram pirulitos para os colaboradores e entregaram os cartões das
crianças que serão apadrinhadas.
Com o Apadrinhamento de Natal, a
entidade espera formar grupos de voluntários para “adotar” uma ou mais
crianças que estudam nos Centros de

Educação Infantil administrados pela
Pró-Saúde na zona Leste de São Paulo:
CEIs Jardim São Jorge, Jardim Eliane
e Lageado.
Para contribuir, basta os padrinhos e
madrinhas darem de presente de Natal
um livro e um brinquedo para a criança
adotada. Os interessados podem procurar o setor de Filantropia e solicitar os
cartõezinhos com os dados das crianças.
Os presentes devem ser entregues na
recepção da Sede Administrativa até o
dia 30 de novembro.
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SP: encontro promove integração entre diretores
A sede da Pró-Saúde promoveu,
na última semana, reunião de trabalho com os diretores de todas as
unidades de saúde administradas
pela entidade.
O presidente da Pró-Saúde, Dom
Eurico Veloso, reforçou a importância dos profissionais para a garantia
da qualidade de atendimento ao paciente. “Nossos colaboradores são os
principais multiplicadores dos prin-

cípios que norteiam a instituição”.
O evento marcou a apresentação
do novo diretor geral da instituição,
João dos Reis Pimentel. Além da valorização do profissional, estabelecimento de metas e estímulos a novos
projetos, foram destacadas políticas
que deverão contribuir efetivamente
para estimular a eficiência e auxiliar
os gestores municipais e estaduais
no dia-a-dia dos estabelecimentos.

Unidades participam de treinamento para gestores
Os colaboradores das unidades administradas pela Pró-Saúde na Bahia
participaram de um treinamento em
Salvador, promovido pelo Núcleo de
Qualidade e Segurança do Paciente,
Polo Bahia (NQSP-BA).
O objetivo deste encontro foi de avaliar as atividades desenvolvidas em cada
unidade, desde a implantação do projeto, destacando a importância de elevar o nível de maturidade na gestão por
processos e na segurança assistencial.

O evento foi direcionado para gestores das unidades e núcleos locais
e contou com a presença de representantes da UPA Valéria, UPA Escadas, Hospital Alaíde Costa, 16º Centro
de Saúde e Hospital Deputado Luis
Eduardo Magalhães. Também esteve
presente o Diretor Operacional, Duberney Rocha Marco, que reforçou as
diretrizes do Núcleo Central, e ressaltou o compromisso que os NQSP terão
em monitorar e definir as ações para

implantar todos critérios de Segurança
nas Unidades de Saúde da Pró-Saúde.

Mogi mostra importância da higienização das mãos
O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (SP) implantou uma campanha
da Organização Mundial da Saúde
(OMS), com o objetivo de orientar os
colaboradores sobre a necessidade e a
importância dos cinco momentos para
higienizar as mãos.
Palestras com dinâmicas foram realizadas com material informativo para
facilitar a conscientização. A campanha
é uma iniciativa do Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar (SCIH). A enfermeira Pamela Santos Loia, respon-

sável pelo SCIH, destaca que todos os
funcionários, independentemente do
setor, precisam ser alertados sobre a

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

importância da campanha. “Além das
palestras com dinâmicas, vamos identificar, com adesivos dos cinco momentos, os dispensers de álcool e sabão
que estão pelo hospital”, disse Pamela.
Os cinco momentos para higienizar
as mãos são: antes do contato com o
paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após o risco de
exposição a fluídos corporais, após o
contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Gerência de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

