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Pró-Saúde celebra o Dia das Mães nos hospitais

Alagoas: O Hospital Memorial Arthur
Ramos (HMAR), em parceria com a
Mary Kay, proporcionou aos pacientes
da unidade um momento com dicas de
beleza e cuidados com a pele.
Bahia: O 16º Centro de Saúde Maria da
Conceição realizou evento com poesias
e distribuição de brindes.
Goiás: O Hospital de Urgência da
Região Sudoeste (Hurso) promoveu
apresentação de dança com um grupo
da Escola Cecília Meireles e outro, vinculado à filha de uma colaboradora do
hospital. Também foram distribuídos
marcadores de página em homenagem às mães.
Pará: O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) e o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG)
homenagearam as mães com decoração diferenciada, entrega de brindes e

a ação “Beleza de Mãe”, que envolveu
corte de cabelo, maquiagem e manicure. As mães presentes no Hospital
Regional do Sudeste do Pará (HRSP)
receberam kits de beleza e uma bela
apresentação do coral infantil. O
Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) realizou entrega de
mensagens de carinho. Os colaboradores do Hospital Yutaka Takeda (HYT)
visitaram as pacientes internadas na
unidade e entregaram mensagens de
carinho com café da manhã.
São Paulo: O Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes (HMMC) realizou palestras, sorteios de kits de beleza e um
painel com fotos das colaboradoras e
seus filhos. O Hospital de Clínicas de
Campo Limpo Paulista (HCCL) distribuiu
kits de beleza para as mães colaboradoras. Já a Pró-Saúde Projetos Sociais
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promoveu uma apresentação com orquestra e coral do Centro de Convivência do Idoso (CCI), com café da manhã
especial e um dia de pesca. O CEI Jardim
São Jorge preparou brincadeiras com
bonecas, confecção de lembrancinhas,
leitura, teatro, apresentação musical e
uma tarde animada com pula-pula. Já
as crianças do CEI Lageado confeccionaram cartões, porta-retratos, árvore
coletiva com os nomes das mães em
flores e oficinas com participação dos
pais. O Cecca realizou apresentação
musical com homenagens.
Tocantins: O Hospital Municipal de
Araguaína (HMA) promoveu homenagem na brinquedoteca. Os pequenos
pacientes foram estimulados a valorizar as mães e a expressar, por meio de
atividades, como criação de um poema
ou carta, o seu amor.
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HMAR e UNIRIM firmam parceria em prol de pacientes renais
Alagoas ganha mais uma Unidade
de Tratamento aos pacientes renais,
através de uma parceria entre o Hospital Memorial Arthur Ramos (HMAR),
em Maceió, e a UNIRIM (Unidade de
Nefrologia de Alagoas). A inauguração foi realizada em março, no Centro
Médico do Hospital, onde serão realizados os serviços.
“Essa parceria vai nos proporcionar,
desenvolver, com mais excelência,
assistência nefrológica a pacientes
que necessitam de terapia renal substitutiva no Estado e evoluir cada vez
mais em conhecimento, tecnologia
e humanização”, ressaltou o Médico
Fernando Ressurreição, um dos fundadores da UNIRIM.
“Em busca do melhor atendimento

em saúde, o Hospital Arthur Ramos
concretiza mais uma parceria de sucesso, que já rende bons frutos e que
só tende a crescer. Com a nova UNIRIM podemos oferecer um serviço

mais completo aos nossos pacientes,
contribuindo para melhorar a qualidade da Saúde no estado de Alagoas”, finalizou o Médico José Lídio, presidente da MEDCOOP, gestora do HMAR.

No sábado, 02/5, Jonathan Santos
completou 17 anos com uma festa
especial. Internado desde setembro
de 2014 no Hospital Estadual Anchie-

ta (HEAN), administrado integralmente pela Pró-Saúde, o torcedor do
flamengo e fã do grupo Dream Team
do Passinho, ficou muito feliz com a
presença de seus ídolos.
Adílio e Júlio César, jogadores rubro-negros, presentearam Jonathan
com uma camisa autografada. Rafael,
Mike, Pablinho, Diogo e Hiltinho, do
Passinho, fizeram uma roda de dança
sob o olhar atento de Jonathan.
Segundo Thiago Calchadora, Coordenador de Núcleo do HEAN, os
convidados especiais foram conta-

tados através da iniciativa dos colaboradores. “A equipe é muito unida
e gosta de fazer acontecer. Eles se
esforçaram muito para transformar
a comemoração em um evento especial. O resultado foi ver a felicidade e emoção estampada no rosto do Jonathan e de todos que aqui
estavam”, ressaltou. A liberação
da comemoração só foi concedida
após avaliação multidisciplinar das
equipes aos familiares e visitantes,
visando sempre à segurança e bem
-estar do paciente.

Cinco dias é o tempo médio de permanência de uma criança no Hospital
Municipal de Araguaína, em Araguaína (TO). Para melhorar o ambiente e
entreter os pequenos pacientes nesse
período, a Pró-Saúde desenvolve, na
brinquedoteca do hospital, o projeto
“Momento de Criação”, através de
encontro incentivando a liberdade de
expressão, que ocorre todas as quartas-feiras, no período da tarde.

“Manter a criança ativa faz com que
seu tratamento seja eficaz e, assim,
tenha uma melhora mais rápida”, explicou a médica Elaine Godoy, diretora técnica da Pró-Saúde. Cada criança recebe materiais pedagógicos
para desenvolver a criatividade, seja
colando, recortando ou pintando. A
ideia é estimular a capacidade criativa dos pacientes e reduzir o impacto
do ambiente hospitalar.

Paciente do HEAN ganha festa de aniversário com ídolos

Pró-Saúde promove atividade criativa para crianças do HMA
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Pró-Saúde promove campanha para higienização das mãos

A data de 5 de maio foi definida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS)
como o Dia Mundial de Higienização das
Mãos, para que os serviços de saúde
possam desenvolver ações que reforcem
a higiene das mãos na assistência aos
pacientes. Para conscientizar os colaboradores, as unidades, administradas pela
Pró-Saúde, promoveram diversas ações
alusivas ao tema.
O Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), de Santa Helena de Goiás (GO), apresentou aos colaboradores
instruções relativas às higienização correta das mãos, com entrega de adesivos
e crachás. Destaque para a brincadeira
de cantar e dançar a paródia criada na
campanha de 2014.
Já o Hospital Regional do Sudeste do
Pará (HRSP), em Marabá (PA), promoveu, durante toda a semana uma programação de prevenção. “A simples limpeza
das mãos de maneira certa e no momen-

to correto pode salvar vidas”, explicou a
enfermeira Nayara Brasil. Já o Hospital
Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), realizou campanha com o
tema “Salve Vidas: Higienize suas Mãos”.
O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC), em Mogi das Cruzes (SP),
realizou a ação “PARE! Higienize suas
mãos”. Os colaboradores ganharam selos para colocar nos crachás, cartazes foram fixados nos painéis informativos e os
quartos da internação receberam placas
nas portas. “As mãos são o principal veículo de transmissão de microrganismos
de um indivíduo para outro”, ressaltou a
enfermeira, Pamela Lóia.
O Hospital Municipal e a UPA de Araguaína, no Tocantins, promoveu ação
com o tema “Mãos mais sabão refletem
em segurança e proteção”. Para os colaboradores foi realizado um concurso de
frases, com prêmio surpresa.
O Hospital Estadual Anchieta, no Rio
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de Janeiro (RJ), realizou atividades
para conscientizar sobre a infecção
hospitalar. Entre as ações, foi feito um
jogo de perguntas e respostas com
brinde, demonstração prática nos setores e vídeo ilustrativo. Os colaboradores também receberam recipientes
com álcool gel.
O Hospital Municipal de Cubatão
(HMC) realizou workshop no hall de
entrada da unidade, com cartazes,
banners, painéis e informativos ao
tema de higiene das mãos. O objetivo
foi atrair a atenção dos colaboradores
para a importância deste ato. ‘‘Nesta
data, é onde as instituições de saúde
realizam a campanha, para multiplicar
a técnica adequada de higienização
das mãos, que é a medida mais simples e eficaz de se evitar a transmissão
e a infecção relacionada a assistência
à saúde”, finalizou Lilian Moraes, enfermeira do CCI.
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