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Pró-Saúde está entre as Melhores e Maiores da Exame
A Revista Exame e a Editora Abril
premiaram, na noite de 1/7, em São
Paulo, as 1000 Melhores e Maiores
empresas do Brasil em 2015. A PróSaúde está presente no ranking, na
posição nº 414, apresentando um
crescimento de 89 pontos em relação à premiação de 2014 (nº 503).
Para chegar ao resultado, a Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras da
Universidade de São Paulo) considera
o resultado econômico das empresas
em 2014 e analisa comparativamente
o desempenho delas dentro de seu

segmento. A instituição filantrópica
participa na categoria Serviços.
A presença da entidade no ranking
de uma das revistas mais conceituadas do país, demonstram o empenho da Pró-Saúde em proporcionar o constante crescimento das
atividades, com investimentos em
pessoas e processos para manter
e aprimorar a qualidade percebida
pelos pacientes. A edição especial
Melhores e Maiores, com tradição
no segmento econômico do Brasil,
já está disponível nas bancas de jornais de todos os estados.

Entidade implanta programa Pró-Saudável no Tocantins
Uma vida mais saudável é o compromisso da entidade filantrópica
Pró-Saúde ao implantar nas suas
unidades gerenciadas no Tocantins
o programa Pró-Saudável. No qual,
colaboradores da instituição, inscritos no projeto, receberão acompanhamento médico e nutricional para
assim entrarem na medida certa.
Segundo a nutricionista responsável pelo projeto, Thaís Sales, a entidade irá acompanhar cada um de

forma a incentivá-los na mudança
de hábito. Uma fisioterapeuta também cuidará da parte física dos colaboradores. “O programa será importante para mudar os hábitos e
gerar prevenção cardiovascular de
forma permanente nos colaboradores”, explicou o médico cardiologista Vinícius Menezes, que fará a avaliação médica dos colaboradores:
do Hospital Municipal de Araguaína
(HMA) e UPA24h.

Pró-Saúde amplia atuação na área de educação infantil
A Pró-Saúde iniciou a gestão de
uma nova unidade na zona leste de
São Paulo, o CEI (Centro de Educação Infantil) Santa Rita. A entidade,
que já administra os CEIs Jardim
São Jorge, Jardim Eliane e Lageado, todos na capital, passa a gerir,
também, a nova unidade com capacidade para 211 crianças de 0 a
5 anos e 11 meses.
A atuação na área de educação infantil acontece há mais de 15 anos
e visa desenvolver crianças de 0 a 6
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anos de idade, nos aspectos físicos,
emocionais, psicológicos e sociais.
Uma equipe multidisciplinar elabora e cuida do modelo de aprendizagem de cada criança, assim como
de sua alimentação, elaborada por
nutricionistas.
“A Pró-Saúde reforça, assim, seu
compromisso na área de educação
infantil, podendo contribuir com o
desenvolvimento de futuros cidadãos”, destacou Regina Victorino,
gerente de Filantropia.
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HRBA leva ações de saúda para comunidades no Pará

A caravana da saúde do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em
Santarém (PA), foi até a comunidade
de Tiningú e mais 17 comunidades
no entorno, no planalto santareno,
para levar diversas ações de saúde,
beleza e entretenimento. Composta
por médicos oncologistas, médicos
residentes, acadêmicos de medicina,

nutricionista, enfermeiros, técnicos e
apoio administrativo a comitiva multiprofissional do HRBA, realizou mais
de 200 atendimentos.
“Sabemos que as distâncias do estado do Pará são imensas, por isso
muitos usuários têm dificuldade em
usufruir dos serviços que o Hospital
Regional oferece gratuitamente. As

ações nas comunidades visam, primeiramente, levar orientações preventivas de doenças como o câncer de
mama, diabetes e outras, diagnosticar
possíveis casos, agilizar exames e consultas”, enfatizou Hebert Moreschi, diretor Geral do HRBA, Uma nova ação
será realizada no segundo semestre
de 2015 em outras comunidades.

HDLEM realiza I Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho
O Hospital Deputado Luis Eduardo
Magalhães (HDLEM), em Mairi (BA),
por meio da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) e o
Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), realizou a I Semana
Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho (SIPAT), com o tema:
“Atenção e Organização, PalavrasChave para Prevenção”.
Na programação houve palestras,
vídeos e dinâmicas abordando os
temas como ergonomia, fisioterapia, doenças ocupacionais, aci-

dentes de trabalho e segurança no
trabalho. No encerramento, ocorreu a premiação do concurso que
escolheu a frase tema do evento,

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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concedido à colaboradora Eneida Augusta B. de Oliveira, técnica
de enfermagem
do HDLEM.
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