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HECC e IEC recebem prêmio na Câmara dos Deputados
O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC) e o Hospital Estadual
Carlos Chagas (HECC), ambos do Rio
de Janeiro, foram reconhecidos com o
Prêmio Dr. Pinotti 2015 – Hospital Amigo da Mulher, pelo trabalho desenvolvido para ampliar o acesso e melhorias
de qualidade no atendimento à saúde
da mulher. A Pró-Saúde administra integralmente o IEC e, também, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do HECC,
sob contrato de gestão com o Governo
do Estado do Rio de Janeiro.
O prêmio é concedido pela Câmara
dos Deputados e foi entregue pelas
mãos do presidente da Casa, Eduardo Cunha, do governador do Rio de
Janeiro, Luis Fernando Pezão e da
filha do médico José Aristodemo Pinotti, Mariana Pinotti.

Além das presenças do diretor clínico do IEC, Paulo Niemeyer Filho,
e do diretor Geral do Instituto, José
Donizetti Stoque, participaram a dire-

Prefeito de Mogi apresenta HMMC a autoridades belgas

O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC) recebeu a visita de
uma comitiva belga liderada pelo ministro-presidente do Governo da Federação Valônia-Bruxelas e pelo prefeito
da cidade belga de Tournai, Rudy Demotte e Yvan Mayer, respectivamente.
O prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli,
a diretoria do HMMC e da Pró-Saúde
receberam o grupo, que contou, ainda, com o embaixador da Bélgica, Josef Smets, e o cônsul-geral da Bélgica
no Brasil, Didier Vanderhasselt.

A comitiva conheceu as principais
instalações da unidade. Bertaiolli e a
diretoria da unidade detalharam os
atendimentos realizados no HMMC
- que chegou a quase 195 mil (entre
exames, consultas, atendimentos de
urgência e cirurgias) em menos de
um ano de funcionamento. A PróSaúde foi representada por Danilo
Oliveira da Silva, diretor de Operações; Aguinaldo Porto Corrêa, diretor
de Desenvolvimento, e Evandro Antunes, gerente de Desenvolvimento.
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tora Jurídica e de Filantropia da PróSaúde, Wanessa Portugal, e o diretor
Operacional da entidade no Rio de
Janeiro, Jocelmo Mews.

Conselho da Pró-Saúde
visita Marabá
Membros do Conselho Consultivo da
Pró-Saúde visitaram, nesta semana, o
Hospital Regional do Sudeste do Pará
(HRSP) “Geraldo Veloso”, sediado em
Marabá (PA), com o objetivo de acompanhar as atividades desenvolvidas. De
acordo com Marcus Henrique Wächter,
do Conselho Consultivo, a Pró-Saúde
tem desempenhado um papel de destaque na saúde pública paraense, por
meio da parceria com o governo do
Estado, e destacou que o exemplo é o
próprio HRSP. “O que verificamos é um
hospital organizado, com estrutura bastante moderna, que atende as demandas daqueles que o procuram”, afirmou
Marcus Wächter.
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Confira a nova edição da revista Notícias Hospitalares
A Revista Notícias Hospitalares ganhou
uma nova edição neste semestre. Entre
os assuntos abordados, o leitor vai conhecer as novas unidades administradas pela Pró-Saúde em Uberaba (MG),
além de uma entrevista com a secretária-adjunta da Secretaria de Estado da
Saúde do Pará, Heloísa Guimarães.
Nesta edição, dedicada a humanização, destacam-se os benefícios alcançados pela saúde pública no município
paulista de Catanduva, com gestão da
Pró-Saúde há cinco anos. Os serviços
receberam excelente avaliação do Ministério da Saúde no Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ-AB).
A revista traz, ainda, matéria especial
sobre a conquista da certificação máxima de qualidade ONA III – Acreditado
com Excelência para o HRBA, no Pará.
O leitor pode conferir mais sobre o Programa Telessaúde São Paulo Redes, da
prefeitura da capital, que deve tornar os
diagnósticos mais rápidos e eficientes,
entre outros assuntos.

Crianças do Cecca realizam atividades no Dia do Desafio
As crianças do Cecca (Centro de
Convivência da Criança e do Adolescente), em Agulha (SP), realizaram
um passeio pela cidade, na última
semana. Durante a caminhada, realizaram alguns exercícios em alusão ao
Dia do Desafio.
A comemoração ocorre, sempre,
na última quarta-feira de maio, com
objetivo de incentivar a prática de
esportes e promover, por meio da
atividade física, a integração social,
criatividade, sociabilização, confraternização e a solidariedade.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Enfermagem do HRPT participa de treinamento nutricional
Os profissionais de enfermagem do
Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA), participaram do treinamento nutricional
promovido pela EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional).
A ação foi realizada nas dependências da instituição e contou com a
presença da nutricionista Laryssa
Jordi, representante Técnica da Nestlé no estado do Pará. Ela abordou
temas relacionados à nutrição na cicatrização de feridas e o papel do enfermeiro na terapia nutricional. Além
da palestra, o evento contou com a
presença da endocrinologista Bruna
Faustino, que falou sobre o protocolo

de controle glicêmico.
O objetivo do HRPT foi mostrar aos
profissionais de enfermagem técnicas

GO: Equipe do SESMT treina
colaboradores do Hurso

Com objetivo de conscientizar os
colaboradores do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO), de Santa Helena de Goiás (GO),
o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) realizou, de 20 a
22 de maio, o treinamento “Biossegurança – Acidente com material
biológico”, no auditório da unidade.
Para o engenheiro do Trabalho,
Muriel Peter, a importância dessa
conscientização é destacar medidas de controle de infecções para

Núcleo do HYT promove Projeto
Cumbuca para estudos

proteger os colaboradores e usuários, com o uso de equipamentos
de proteção individual e coletiva
no ambiente de trabalho. “Todos os envolvidos no processo,
além de trabalharem com mais
segurança, desempenham um papel fundamental na comunidade
onde atuam, melhorando a visão
da importância da preservação
ambiental com relação à manipulação e descarte de resíduos químicos, tóxicos e potencialmente
infectantes”, informou.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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nutricionais que ajudam na recuperação do paciente e aperfeiçoar a assistência hospitalar.

Com intuito de aperfeiçoar a educação dos colaboradores do Hospital
Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas
(PA), o Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) implantou o
Projeto Cumbuca. A ação está alicerceada no compartilhamento de ideias
e de conceitos que visam o desenvolvimento das equipes, para aumentar o
desempenho da organização.
“Iniciamos com uma diversidade de
líderes de processos (Atendimento ao
Cliente, NQSP, Pronto Socorro, SND
e TFD) a fim de atingir, ao máximo,
dentro da sistemática de estudo, uma
pluralidade no HYT. Todo o time está
empolgado com o novo conhecimento
adquirido” afirma Francisco Ferreira,
líder do projeto.

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

