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Unidades da Pró-Saúde comemoram mês junino

Durante o mês de junho e começo
de julho, as unidades da Pró-Saúde
entraram no clima de Festa Junina e
realizaram diversas ações comemorativas. Confira:
Bahia:
O Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães (HDLEM), em Mairi,
reuniu seus colaboradores para uma
tarde de descontração na festa junina, que contou com comidas típicas e
forró.
Pará:
O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do Hospital Regional Público
da Transamazônica (HRPT) aproveitou a entrega das caixinhas aos colaboradores elogiados no mês de maio
para entrar no ritmo de festa junina.
As colaboradoras se caracterizaram
com roupas confeccionadas de revistas e jornais, levando muita animação
aos elogiados, com uma paródia improvisada da música Asa Branca, do
Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Rio de Janeiro:
Os hospitais estaduais Getúlio Vargas
(HEGV), Anchieta (HEAN) e o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC),
no Rio de Janeiro (RJ), realizaram eventos
com decorações e brincadeiras da data,
além da visita da Trupe da Alegria.
Pegando carona na consciência ecológica, o IEC enfeitou a unidade com
bandeirinhas e demais enfeites juninos
feitos com material reciclável.
Com temática junina, a Trupe da Alegria compareceu ao HEAN para festejar
junto com os pacientes e funcionários.
Na pediatria do HEGV, a comemoração ficou por conta de brincadeiras e
músicas típicas, como pescaria, boca do
palhaço, além de um grupo teatral voluntário, que apresentou a peça “Os preciosos”. Também foram entregues kits
educativos para os pequenos pacientes
e foi oferecido um lanche diferenciado.
São Paulo:
No dia 19/6, no Clube Recreativo de
Agulha, aconteceu a Festa Junina do

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

CCI (Centro de Convivência do Idoso),
com comidas típicas e muita diversão.
A Pró-Saúde Projetos Sociais também
realizou uma festa com comemorações da época.
O CECCA (Centro de Convivência da
Criança e do Adolescente), realizou arraial com as crianças, que apresentaram
danças, brincaram com jogos de argola,
pescaria e receberam lanche especial.
Recém-inaugurado, o Centro de Educação Infantil (CEI) Santa Rita, na Zona
Leste, promoveu, em 3/7, a primeira
festa junina da unidade. Na oportunidade, foram realizadas diversas atividades com as crianças.
O Hospital Universitário (HU), em Jundiaí (SP), realizou um arraial com novidades. “Ampliamos o espaço e o tempo
de duração da festa, promovemos um
correio elegante e tivemos um cuidado
especial com a decoração que, em grande parte, foi confeccionada pela própria
Comissão de Eventos”, explicou a responsável, Tatiane Keller.
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Brinquedoteca do HMA promove interação das crianças
Toda quarta-feira, a brinquedoteca
do Hospital Municipal de Araguaína
(HMA), em Araguaína (TO), é transformada em um ambiente diferenciado.
Seja despertando a leitura, o desenho,
ou simplesmente aguçando a imaginação pela criatividade do ato de contar
histórias. O projeto faz parte da ação
de humanização em saúde implantado
pela entidade filantrópica Pró-Saúde,
gestora da unidade.

Segundo a presidente da Comissão
de Humanização, Mariela Domitília, na
tarde de quarta-feira, as crianças estarão tendo momentos de interação, aliviando, assim, a ansiedade gerada pelo
período em que estão hospitalizados.
O projeto será aberto às 14h de
quarta-feira. Após a brinquedista
contar a história, os pequenos serão incentivados a compartilharem
a sua preferida.

Pará: HRBA implanta quarto turno de hemodiálise
O Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará (HRBA), em Santarém (PA),
começou, em junho, os atendimentos
do quarto turno do setor de hemodiálise. A implantação do novo turno,
que ocorre nos horários de 22h às 2h,
foi aprovada pelas secretarias muni-

cipal e estadual de saúde, atendendo
a uma grande demanda de pacientes
em tratamento no Hospital Municipal
de Santarém, que possui apenas 10
máquinas de hemodiálise.
No HRBA, os atendimentos são disponibilizados em 30 máquinas, sendo 27

em funcionamento e outras três como
reservas. Atualmente, são realizadas
1.925 sessões. Com a implantação
do 4º turno, as sessões passarão para
2.250, tornando-se um dos maiores
serviços do Estado do Pará. No total, o
HRBA atenderá 167 pacientes.

Arthur Ramos promove capacitação de colaboradores
Nesse ano, a programação de treinamento e desenvolvimento humano
do Hospital Municipal Arthur Ramos
(HMAR), em Maceió (AL), está sendo
realizada em parceria com instituições de referências no estado, como
SESI, SENAC e SENAI. Os treinamentos tiveram início em abril, e, além da
orientação interna, o hospital está investindo na capacitação externa dos
colaboradores, com participação em
congressos e cursos.
Durante o primeiro semestre, os
colaboradores já passaram pela capacitação em cursos como Excelên-
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cia no Atendimento, Programa de
Qualidade 5s e o Ciclo de Melhoria
Contínua. Alguns profissionais do
HMAR também participaram, nos
meses de maio e junho, do Congresso Hospitalar em São Paulo e
do curso de Escrituração Contábil
Digital em Recife.
O Programa de Treinamento continuará no segundo semestre e
pretende proporcionar, aos colaboradores, conhecimento para
melhorar, a cada dia, a qualidade
no atendimento dos
nossos pacientes.
O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
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