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Pró-Saúde recebe prêmio nacional de excelência
No último dia 11 de dezembro, a Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar foi premiada pela revista
Healthcare Management, na categoria Organização Social de Saúde. O prêmio é um reconhecimento nacional que retrata a competência e comprometimento das instituições
em destaque durante o ano de 2014.
O evento foi realizado no Espaço Apas,
em São Paulo, e reuniu as principais autoridades do setor, públicas e empresariais. A
premiação tem como objetivo projetar instituições e líderes em reconhecimento aos
esforços empreendidos na área da Saúde

para posicionar o Brasil em patamar de liderança mundial.
Na oportunidade, a entidade esteve representada pelo diretor de Filantropia, Car-

los José Massarenti. “Trata-se de uma conquista muito importante para a Pró-Saúde,
que atesta o empenho de todos os nossos
colaboradores em manter a qualidade e
humanização no atendimento ao paciente.
Estamos prestes a completar 50 anos de
atividade e a conquista nos deixa a certeza
de que estamos no rumo certo”, frisou.
A metodologia para escolha das instituições
de excelência seguiu minuciosa pesquisa elaborada pelo Conselho Editorial da revista, elencando fatores como o número de acreditações
conquistado pela instituição, somados a cases
de sucesso implantados nos últimos 12 meses.

Prêmio Best Hospitalar
A Pró-Saúde recebe, nesta segunda-feira, 15
de dezembro, em São Paulo, quatro importantes prêmios durante a cerimônia do Hospital
Best 2014. O Prêmio é atribuído desde 2003
a personalidades, instituições e empresas que
atuam no setor hospitalar brasileiro e se destacam no Ranking Hospital Best de Excelência.
A entidade será agraciada nas seguintes
categorias:
• Melhor Gestão Hospitalar de

Organização Social;
• Hospital destaque do Ano, pelo trabalho realizado pelo Instituto do Cérebro
Paulo Niemayer (Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro);
• Hospital Revelação do ano, para o Hospital de Urgências da Região Sudoeste de Goiás;
• Liderança Institucional do Ano, concedido ao diretor Geral da entidade, João
dos Reis Pimentel.

Hospital Anchieta realiza mutirão contra Dengue
Em parceria com os agentes de saúde do
Cajú, no Rio de Janeiro, os colaboradores
voluntários e membros da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Hospital Estadual Anchieta (HEAN), realizaram um
mutirão de combate à dengue. A equipe da
unidade recebeu orientações prévias sobre os
riscos da doença e ações preventivas de combate ao mosquito Aedes aegypti.
O grupo procurou locais com possíveis focos
da dengue para repassar aos colaboradores
da higienização e manutenção. Também foi
realizada uma busca nas áreas externas do
hospital com uma ronda pelo quarteirão, passando pelas áreas das residências, empresas e
praças públicas. Segundo Thiago Cachaldora,
coordenador de Núcleo do HEAN, os morado-

res foram orientados e os focos de proliferação de larvas foram eliminados.
“A ação foi muito válida e esclarecedora. O
trabalho dos agentes de saúde é fundamental e incessante, visando não só a eliminação
do foco, mas, principalmente, a conscientização da comunidade em relação à prevenção”, disse Thiago Cachaldora. “A participação dos membros do hospital ajudará não
só no combate ao mosquito na região, mas
também será multiplicada com os familiares
e amigos em outras localidades. Nosso objetivo é mobilizar o maior número de pessoas, para que cada um cuide do seu espaço
e cobre ações dos vizinhos, pois a falta de
comprometimento de um pode colocar em
risco a vida de todos”, conclui.
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Dom Eurico visita creches e entrega presentes
As 550 crianças que estudam nos Centros de
Educação Infantil (CEIs) Jardim São Jorge, Jardim
Eliane e Lageado receberam, na última semana,
os presentes arrecadados durante a campanha
de Apadrinhamento de Natal, promovida pela
Sede Administrativa da Pró-Saúde, em São Paulo.
O presidente da entidade, Dom Eurico dos
Santos Veloso, visitou as três creches administradas pela Pró-Saúde para dar os presentes
pessoalmente para as crianças, representando

todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram com a campanha.
Durante a visita, Dom Eurico conversou
com os alunos e explicou o significado do
Natal, fez brincadeiras e falou sobre a importância do respeito ao próximo, do amor
e da fé. As crianças prepararam uma recepção especial para o presidente da Pró-Saúde, com danças e apresentações musicais.
“As crianças ficaram muito ansiosas e fe-

lizes com a visita do Dom Eurico e com os
presentes que receberam. O gesto de solidariedade de cada colaborador significou
muito para elas. Além disso, foi muito gratificante para nós perceber que a campanha
sensibilizou e motivou tantas pessoas neste
momento especial”, conta Giselle Gomes,
supervisora de Filantropia. A Pró-Saúde
parabeniza a ação e agradece a todos que
participaram do Apadrinhamento de Natal!

FAZER
FAZER

Hospital do Rio arrecada 44 litros de óleo
A campanha de coleta de óleo vegetal descartado do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), no Rio de Janeiro, completou um
mês com 44 litros de material enviado para
reciclagem. A ação estende-se para toda a comunidade e para os colaboradores e pacientes
do HEAPN. O projeto de sustentabilidade para
coleta de óleo vegetal troca cada garrafa pet
de 2 litros entregue no hospital por um detergente biodegradável.
“No primeiro mês de implantação, recebemos 44 litros de óleo, ou seja, uma contribuição significativa ao meio ambiente, já que
para cada litro de óleo descartado indevidamente temos 20 mil litros de água contaminada”, destacou Adriana Olimpio, gerente de
Hotelaria Hospitalar da unidade.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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HRBA: projeto aproxima família dos colaboradores
O Hospital Regional do Baixo Amazonas, em
Santarém (PA), realizou o projeto “Família no
HRBA”, que aproxima a família dos colaboradores e promove maior interação dos filhos com a
atividade laboral desenvolvida pelos seus pais.
Dentro da programação do projeto, os
adolescentes conheceram as instalações do
HRBA, ouviram depoimentos de jovens empreendedores e puderam conhecer de perto um pouco da rotina de trabalho dos pais
dentro do maior hospital público do Oeste do
Pará, que é administrado pela parceria PróSaúde e Governo do Estado.
Entre os 40 adolescentes que participaram
do projeto, Amanda Sarges, de 11 anos, pode

conhecer de perto um pouco do dia a dia da
mãe recepcionista, Júlia Angela Sarges. “Todos os filhos têm uma curiosidade de conhecer um pouco das atividades dos pais”, co-

mentou Júlia. “Aqui é bastante diferente do
que eu pensava e deu para aprender que é
preciso muito amor e paciência para atender
bem as pessoas”, disse Amanda.

Workshop do Laboratório otimiza processo interno
O Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz
dos Pinhais e o Grupo de Trabalho de Humanização promoveram a IV Semana de Humanização com o tema: “Que nunca te falte: a estrada
que te leva e a força que te levanta. O amor que
te humaniza, e a razão que te equilibra”.
As ações são regidas pela Política Nacional
de Humanização (HumanizaSus), que busca

efetivar os princípios do SUS no cotidiano
das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil, incentivando,
ainda, trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Durante o evento, foi
apresentado o Grupo de Trabalho de Humanização e seus membros, assim como um
vídeo motivacional.

Brigada de incêndio recebe treinamento em Mogi
Cerca de 30 colaboradores do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP) passaram por um
curso de brigada de incêndio, que contou com
instruções teóricas e práticas de combate ao fogo,
primeiros-socorros e ações em situações de crise.
A técnica de segurança do trabalho, Josiane
Guerra, comenta que um simulado de ocorrência
de incêndio será realizado dentro do hospital. “É
fundamental, além de contar com equipamentos
de prevenção, ter entre os colaboradores do hospital um grupo qualificado e capacitado para prestar os primeiros atendimentos em uma situação
emergencial. Com isso, minimizamos os possíveis
danos pessoais, patrimoniais e materiais”.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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