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Hospital de Cubatão comemora 18 anos de atividades
O Hospital Municipal de Cubatão
(HMC), em Cubatão (SP), comemora,
no dia 09 de abril, 18 anos de atividades. Administrado pela Pró-Saúde
desde 2003, a unidade já recebeu diversas premiações de qualidade e foi
eleita, no ano de 2007, como melhor
hospital público da Baixada Santista
em pesquisa feita pelo Instituto de
Pesquisas A Tribuna (IPAT).
Desde 2010, a unidade, que ocupa
uma área de mais de 15 mil metros de
área construída, é reconhecida como
Hospital Amigo da Criança. Possui ca-

pacidade operacional para 150 leitos
e modernos serviços laboratoriais e
de diagnósticos, com especialidades
médicas ambulatoriais.
A moradora da região e usuária do
HMC, Débora Godoy, faz questão de
parabenizar pela data. “Gostaria de
agradecer pelo carinho, cuidado, zelo
e amor que todos os profissionais tiveram comigo. Tive os meus três filhos aqui mesmo e posso dizer que
ao longo destes anos o atendimento
sempre me surpreendeu para melhor. Parabéns!”, destacou.

UPA Valéria realiza confraternização pelo primeiro aniversário
A Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Valéria, em Salvador (BA), comemorou no final de março, um ano
de funcionamento. Na oportunidade,
além da realização de missa, foi feita
uma confraternização com a presença
da diretora da unidade, representantes da comunidade e colaboradores.
A UPA possui 27 leitos e atende casos de urgência e emergência, com
mais de 300 mil pacientes atendidos
no período. “Foi um ano de muitas
conquistas para a equipe e consolidação da gestão Pró Saúde na unidade”,
enfatizou o diretor Administrativo,
Walmir Gomes da Silva. Ele destacou,
ainda, a unificação de processos e a
seriedade do trabalho e comprometimento com a humanização e qualidade na assistência.

HMMC recebe doação de livros do Fundo Social
O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC), em Mogi das Cruzes
(SP), recebeu doação de livros do Fundo Social de Solidariedade. As publicações foram colocadas na brinquedoteca, e estão à disposição das crianças
que passam pelo Pronto Atendimento
Infantil.
Antes de ser colocado à disposição

dos pequenos pacientes, eles passaram
por uma análise do Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar (SCIH). Apenas
aqueles que podem ser totalmente higienizados a todo momento são autorizados a fazer parte do espaço.
Os livros foram doados a partir da
Campanha Livro Amigo, a inciativa tem
como base a doação espontânea.
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Unidades comemoram a Páscoa com atividades especiais

São Paulo - As crianças do Cecca
(Centro de Convivência da Criança
e do Adolescente), em Agulha, comemoram com muita alegria a festa
da Páscoa. Depois de assistirem a
um vídeo sobre a data, os pequenos
realizaram a apresentação “Hora da
cantada”. Em seguida, o coelho apareceu com uma cesta de ovos. Nos
CEIs Jardim Eliane, Jardim São Jorge e Lajeado as crianças esperavam
ansiosas pela visita do coelhinho
da Páscoa, as professoras elaboraram atividades e brincadeiras tradicionais da época. O CCI (Centro de
Convivência do Idoso), em Agulha,
realizou almoço com brincadeiras,
confecção de lembrancinhas e entrega de ovos de páscoa.
O grupo “Colorindo a Alma” do
Hospital Municipal de Mogi das Cru-

zes (HMMC), em Mogi das Cruzes,
visitou as crianças atendidas na unidade junto com o coelhinho da Páscoa. Além das brincadeiras, o grupo
distribuiu “orelhinhas de coelho” e
kits com materiais didáticos sobre
a necessidade do consumo consciente da água, e um desenho alusivo à Páscoa para colorir. A dona
de casa Alessandra Conceição Perez,
45, disse que a filha Marília, 10, estava com febre e chegou triste ao
hospital, no entanto, quando viu o
coelhinho da Páscoa ela esqueceu
a doença. “Por alguns instantes ela
sorriu e esqueceu que estava em um
hospital”, destacou.
Pará - O Hospital Regional Público
da Transamazônica, em Altamira, realizou ação para os colaboradores,
usuários e acompanhantes com en-
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trega de pão de mel, ovos de páscoa
e um culto. Colaboradores e usuários do Hospital Regional do Sudeste
do Pará (HRSP), em Marabá, também receberam programação especial para a Páscoa. Foram distribuídos cartões, bombons e mensagens
de otimismo e esperança.
Goiás - O Hospital de Urgência da
Região Sudoeste (Hurso), em Santa
Helena do Goiás, aproveitou a comemoração da Páscoa para realizar o Hurso Cultural especialmente
para as crianças. A equipe de Humanização, acompanhada do Super
Hurso cantou pelas áreas da Clínica
Médica Pediátrica e UTI Pediátrica
as músicas de Páscoa e distribuiu
latas especiais, feitas artesanalmente pela própria equipe, com
ovos de chocolates dentro.
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Campanha contra a dengue é promovida em Agulha (SP)
No dia 25 de março, a Pró Saúde realizou, em Agulha (SP), uma caminhada
contra a Dengue. A ideia da ação, que
uniu integrantes da Pró Saúde Projetos
Sociais e do Cecca (Centro de Convivência da Criança e do Adolescente), Unidade Básica de Saúde José Doce Filho
de Agulha e também a Escola Municipal
foi promover a integração com a comunidade local, através de palestras de incentivo à prevenção da doença e uma
caminhada com as crianças, adolescentes e colaboradores das unidades.
Acompanhados pela Polícia Militar, a
ação teve início na Escola e passou em
vários bairros da cidade.

Aniversário - O Cecca também completou 17 anos de atividades em março. A unidade proporciona, a crianças e
adolescentes, meios de aprendizagem

para o desenvolvimento psicopedagógico, assistência odontológica e reforço
escolar às crianças que frequentam a
Escola Infantil de Agulhas.

Yutaka Takeda promove Campanha de Biossegurança
O Hospital Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas (PA), realizou a 1ª Campanha
de Biossegurança, em parceria com o
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho) e SCIH (O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), com o tema
“Prevenção é a razão principal”.
O objetivo da campanha foi sensibilizar
os colaboradores sobre a importância
das medidas preventivas para minimizar
os riscos ambientais, compartilhando informações técnico-científicas de biossegurança e permitindo o treinamento de
profissionais de saúde, além de estabelecer equipes integradas, tornando-as capazes de conhecerem rotinas com a sequência de processos de biossegurança.

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

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

