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Pró-Saúde promove melhoria dos hábitos de vida no Tocantins

Aos 50 anos, a inspetora educacional Concilta Rodrigues de Carvalho
Alves descobriu que sua rotina não
tem promovido uma vida saudável. A
auxiliar de limpeza, Elizangela de Carvalho, também percebeu que precisa
mudar seus hábitos.
As descobertas acima ocorreram
na edição do projeto Dia D Saúde,
realizado pela Pró-Saúde, que administra o Hospital Municipal de Araguaína e a UPA 24h Araguaína, na
segunda edição do programa Prefei-

tura nos Bairros, que ocorreu na última semana na Creche Santa Clara,
em Araguaína, no Tocantins.
Dia D Saúde
Principal ação social da Pró-Saúde
no Tocantins, o Dia D Saúde é um
projeto que acontece desde 2014, e
é uma forma a levar à comunidade,
fora das unidades gerenciadas pela
entidade filantrópica, ações de saúde. Nesses encontros, são realizadas
a prevenção, orientação e cuidados
em saúde, incentivando o cidadão

a ter uma vida mais saudável. Entre
os serviços, estão consultas médicas,
orientação com nutricionista e fisioterapeutas e exames laboratoriais.
Segundo o diretor da Pró-Saúde em
Araguaína, Joaquim Fonsêca Junior, a
entidade tem o compromisso de levar
ações de saúde à sociedade. “Estamos
felizes com a parceria com a Prefeitura, que nos permitiu contribuir com a
comunidade local”, enalteceu.
O Prefeitura nos Bairros beneficia moradores de nove bairros de Araguaína.

Pacientes do IEC recebem visita do grupo Trupe da Alegria

No sábado, 13/6, os pacientes do
Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC), no Rio de Janeiro (RJ), receberam a visita da Trupe da Alegria, grupo de palhaços
hospitalares, que através das artes
trabalha ações de humanização em
locais diversos.

Mensalmente, a Trupe da Alegria
transforma a unidade em um ambiente de muita alegria e sorrisos,
levando mensagens de otimismo e
esperança. Dayane Costa, uma das
responsáveis pelo grupo, ressaltou
que o objetivo é qualificar as relações humanas por meio da figura do
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palhaço para melhorar o atendimento, amenizar a dor, o sofrimento e o
ambiente adverso para os pacientes
e acompanhantes.
“Eles trazem o riso, o lúdico, contagiando quem precisa de cuidado e
quem cuida”, enfatizou a assistente
social do IEC, Débora Gouvêa.
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HMAR realiza a 4ª edição do “Conhecendo as Profissões”
O Hospital Memorial Arthur Ramos,
de Maceió (AL), realizou mais uma edição do Conhecendo as Profissões. O
evento contribui na escolha profissional dos jovens estudantes do Colégio
Maria Montessori.
“Sonho em ser médico desde criança
e no Conhecendo as Profissões percebi que é realmente o que eu quero,
viver nessa função”, declarou o estudante José Voss, que almeja seguir a
carreira dos avós.
O evento está em sua quarta edição e
foi realizado no mês de maio, no auditório do HMAR, com participações de profissionais de diversas áreas. “Agradeço
imensamente às pessoas que se dedicaram para falar um pouco sobre sua profissão. O Colégio Maria Montessori está
muito feliz com essa parceria”, afirmou a
professora Jailde Medeiros.

Mês junino: Hurso comemora com usuários em Goiás

Seguindo a tradição do mês de junho para as Festas Juninas, o Hospital de Urgência da Região Sudoeste
(Hurso), de Santa Helena de Goiás
(GO), promoveu diversas atividades
no dia 12/6 sob a coordenação da
Comissão de Humanização.
O Coral do Hurso apresentou mú-

sicas juninas, e a terapeuta ocupacional Adriely Vaz convidou a todos,
incluindo usuários, acompanhantes e
colaboradores para participar da Quadrilha do Arraial, que aconteceu a partir das 14h30. A Quadrilha percorreu
os corredores, começando pela recepção, dançando e chamando todos para
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participar e assistir à apresentação durante o programa Hurso Cultural.
“Momentos assim são importantes
para trazer alegria dentro do período
em que os pacientes permanecem no
hospital e, nós, colaboradores, acabamos sempre nos emocionando juntamente com eles”, explicou Adriely.
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CEI Jardim São Jorge promove festa junina para crianças

A festa junina faz parte do calendário
escolar por ser um evento tradicionalmente cultural. Essa comemoração é
uma excelente oportunidade para trabalhar diversas atividades interdisciplinares
e ampliar o universo linguístico das crian-

ças, com brincadeiras e culinária típica.
Com esse intuito, no início deste mês,
o CEI (Centro de Educação Infantil) Jardim São Jorge, localizado em São Paulo
(SP), realizou evento com diversas atividades, entre elas, dança, confecção

de cartazes, mural e bandeirinhas,
para ensinar cores, tamanhos e formas, musicas típicas, entre outras.
As atividades buscaram trabalhar a
linguagem corporal, artística, musical e
conhecimento matemático.

Yutaka Takeda promove I Workshop da Gestão da Qualidade
No começo de junho, o Núcleo da
Qualidade e Segurança do Paciente
(NQSP), do Hospital Yutaka Takeda
(HYT), em Parauapebas (PA), promoveu o I Workshop da Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, que
teve como tema: A Interdependência
das causas e efeitos.
A programação do evento foi bem
diversificada, além da visita aos estanders presentes. Com foco nos processos do NQSP, os colaboradores puderam participar da Oficina de Análise
Crítica, realizada por Francisco Ferreira, gerente da Qualidade do HYT, e
da palestra sobre gerenciamento de
riscos, que foi ministrada por Natália
Rosa, enfermeira da Qualidade.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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Coordenadoria de Comunicação.
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