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Unidades recebem nota máxima em Catanduva
As 21 equipes das Unidades de Saúde
da Família (USFs) de Catanduva, administradas pela Pró-Saúde no interior de
São Paulo, foram avaliadas com ótimo
desempenho pelo Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ-AB), do Ministério da Saúde.
O resultado da avaliação acaba de ser
divulgado: 16 unidades receberam a
classificação “Muito acima da média” e
05 foram consideradas “Acima da média”. De acordo com o Ministério da
Saúde, apenas 15% das equipes avalia-

das em todo o País receberam a classificação “Muito acima da média”.
O PMAQ-AB é um programa de âmbito

nacional que tem como objetivo promover a melhoria do acesso e da qualidade
da atenção à saúde. Fabiana Lora, supervisora técnica e integrante do Núcleo
de Qualidade e Segurança do Paciente
(NQSP) das 21 equipes de Catanduva,
destaca que o resultado da avaliação
mostra que o trabalho está sendo bem
feito. “As equipes tiveram avaliação acima e muito acima da média, isto prova
que o trabalho está organizado. Os usuários também foram entrevistados e
mostraram que estão satisfeitos com o
atendimento das equipes.”

Hospitais do Rio recebem prêmio de Qualidade
O Instituto Estadual do Cérebro e o
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes
receberam o Prêmio de Qualidade do
Rio de Janeiro, nas categorias bronze e
prata, respectivamente. Os hospitais,
gerenciados pela Pró-Saúde, foram
avaliados pelo Programa Qualidade
Rio, utilizando a ferramenta do Modelo
de Excelência da Gestão (MEG).
A certificação baseia-se em fundamentos de excelência, que expressam
conceitos internacionais em processos
gerenciais e de desempenhos.

Pará: paciente recupera movimento da mandíbula
Moradora de Cajazeiras,
município de Itupiranga (PA),
Vanda Aparecida de Azevedo, que sofre de epilepsia,
deslocou a mandíbula durante uma crise de convulsão, a ponto de não conseguir mais fechar a boca.

A paciente foi levada ao
Hospital Regional Público
do Sudeste Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, e
após três horas de cirurgia,
Vanda recuperou os movimentos da mandíbula.
O procedimento foi coor-
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denado pelo odontologista Leonardo
Toledo de Aguiar, cirurgião bucomaxilo
facial. “A cirurgia foi delicada e realizada em caráter emergencial, pois Vanda
chegou à unidade extremamente debilitada. O procedimento devolveu conforto e qualidade de vida à paciente”,
conta Leonardo.
Pró-Saúde
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TO: UPA renova certificação de unidade Porte II
A Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) 24h Anatólio Dias Carneiro recebeu, do Ministério da Saúde, nova certificação como unidade Porte II.
A visita da consultora técnica de urgência e emergência do Ministério da
Saúde teve como objetivo vistoriar as
dependências da unidade, onde foram
verificados os equipamentos utilizados
e suas instalações, os materiais, a estrutura física, como é feito o recolhimento e acondicionamento do lixo, a
existência de comunicação visual dos
leitos e, ainda, o número de profissionais que atuam na unidade.
A UPA 24h Anatólio Dias Carneiro já
possuía a chancela de Porte II, cuja
validade é de dois anos. De lá para
cá, continua seguindo os parâmetros
estabelecidos pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) e as portarias do

Ministério da Saúde.
“Essa conquista, com a nova avaliação
do Ministério da Saúde, é resultado do

empenho e dedicação dos colaboradores”, comentou o diretor da entidade
em Araguaína, Joaquim Fonseca Júnior.

Campanhas orientam para a prevenção do câncer

No último dia 27 de novembro, comemorou-se o Dia Nacional de Combate
ao Câncer e os últimos meses foram
marcados por campanhas importan-

tes na luta contra a doença. O Outubro
Rosa destacou o autoexame feminino
como forma de contribuir na detecção
e prevenção do câncer. Já o Novembro
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Azul buscou conscientizar os homens
sobre a importância do exame de próstata, além de discutir outras doenças
masculinas.
“O câncer é uma das principais preocupações da agenda global de saúde. A
comunicação e a informação têm contribuído para diminuição da incidência
da doença, ampliando o conhecimento técnico-científico e potencializando
ações que visam à promoção da saúde
e ao atendimento com qualidade ao
paciente”, afirma o diretor-técnico da
Pró-Saúde João Eduardo Nascimento.
A Pró-Saúde administra o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (Pará), cujo serviço de oncologia é,
atualmente, referência no tratamento
do câncer na Região Norte do País.
Pró-Saúde
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ISO 14.001: Sede passará por auditoria externa
Na próxima quinta e sexta-feira (4 e
5/12), acontece a Auditoria Externa de
Manutenção da ISO 14.001/2004, na
Sede Administrativa da Pró-Saúde (SP),
certificado que define os requisitos necessários para a implementação de um
Sistema de Gestão Ambiental.
Para que a Pró-Saúde obtenha os
bons resultados que vem conquistando nos últimos anos, é importante que
todos os colaboradores tenham consciência das boas práticas relacionadas
à preservação do meio ambiente, além
de conhecimento da Nova Política Ambiental, LAIA e Coleta Seletiva, de acor-

do com as orientações feitas durante o
Treinamento de Reciclagem do Sistema
de Gestão Ambiental.
+ Política Ambiental: Praticar e difundir
os conceitos de gestão ambiental a todos
os colaboradores, melhorando constantemente o Sistema de Gestão Ambiental,
para reduzir os impactos ambientais significativos, prevenir a poluição e atender
a todos os requisitos legais aplicáveis às
atividades administrativas.
+ Levantamento de Aspectos e Impactos
Ambientais (LAIA): identifica e avalia os aspectos e impactos ambientais, associados
às atividades, processos e produtos.

+ Coleta Seletiva: visa a separação
correta dos resíduos, permitindo que
os produtos sejam reciclados. A reciclagem traz economia de energia, redução de poluição, geração de empregos,
melhoria da higiene da cidade, diminuição de resíduos nos aterros e lixões
e preservação dos recursos naturais e
das florestas nativas.
“Os colaboradores têm grande responsabilidade para ajudar a instituição a
evitar o desequilibro e impacto ambiental, praticando o consumo consciente”,
ressalta Kátia dos Santos Silva, auxiliar
administrativa de meio ambiente.

Ainda dá tempo: apadrinhe uma criança neste Natal
Faltam poucos dias para terminar o
Apadrinhamento de Natal, campanha
promovida pela Sede Administrativa da
Pró-Saúde, em São Paulo, que está arrecadando brinquedos e livros.

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 3 de dezembro.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

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

