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Pró-Saúde conscientiza colaboradores no Outubro Rosa
BAHIA – A UPA 24h Valéria, o Hospital
Alayde Costa, a UPA 24h Subúrbio e o
16º Centro de Saúde promoveram, em
parceria com a Associação Bom Samaritano, um evento voltado para promoção da saúde da mulher com consultas
ginecológicas, coletas de exame preventivo e palestras. O Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães também
promoveu programação especial.
GOIÁS - O Hospital de Urgência da
Região Sudoeste promoveu palestra e
dinâmica com o tema “A alimentação
da mulher e o Câncer”.
PARÁ - O Hospital Regional do Baixo
Amazonas, o Hospital Regional do Sudeste do Pará e o Hospital Metropolitano
de Urgência e Emergência promoveram
campanhas de conscientização, ilumina-

ção da fachada dos prédios na cor rosa,
palestras, caminhada na orla da cidade,
sessão de cinema, avaliação médica, exames preventivos e ações sociais.
RIO DE JANEIRO - Os hospitais estaduais Adão Pereira Nunes, Rocha
Faria, Anchieta, Instituto Estadual do
Cérebro Paulo Niemeyer e a UPA 24h
Itaboraí realizaram palestras, decoração especial nos corredores, uso de
fitas rosa nas camisetas e distribuição
de folhetos. Na UPA de Itaboraí, ocor-

reu a visita da Trupe da Alegria, que
deixou o ambiente hospitalar mais
animado para os pacientes.
SÃO PAULO – O Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes atendeu mais de 1,5
mil mulheres ao longo da campanha,
que contou com uma iluminação e decoração especiais. Além de palestras,
foram distribuídos materiais informativos com dicas de saúde. A Sede Administrativa da Pró-Saúde também distribuiu brindes em alusão à campanha.

Na última sexta (23/10), o Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da Sede Administrativa da Pró-Saúde, em São Paulo
(SP), realizou um treinamento com
os colaboradores que fazem parte
da brigada de emergência. A atividade ocorreu na Chácara Ecofire,
em Itapecerica da Serra (SP). Os

brigadistas foram treinados com
aulas teóricas e práticas.
“Eu achei excelente. É a terceira
vez que participo e a gente aprende
muita coisa. Eu mesma já salvei uma
pessoa que desmaiou no shopping
depois que entrei na brigada. Fiz os
primeiros atendimentos até os bombeiros chegarem”, contou a copeira
da Sede, Vera Antônia.

16º Centro inaugura Sede promove treinamento da brigada
brinquedoteca

O 16º Centro de Saúde Maria da
Conceição, em Salvador (BA), inaugurou a brinquedoteca e lançou o
projeto “Ler é Bom Demais” que visa
incentivar a leitura de livros infantis
para as crianças em observação na
Pediatria da unidade. O projeto foi
idealizado pelas Assistentes Sociais,
Gladys Amorim e Rafaela Alves.
“O objetivo do projeto é minimizar
a ansiedade gerada pelo tempo de
espera da regulação, além de proporcionar momentos de lazer e descontração com histórias infantis”, explicou Gladys.
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Farmácia Clínica do HEAN completa um ano de funcionamento
Em outubro, a farmácia clínica do
Hospital Estadual Anchieta (HEAN),
no Rio de Janeiro (RJ), completou
um ano de funcionamento e já apresenta resultados significativos. Hoje,
100% dos pacientes são avaliados e
acompanhados pela equipe da farmácia clínica, que faz intervenções e
participa de processos importantes,
ampliando a garantia da segurança
do paciente e colaborando para um
menor período de internação.
A farmacêutica Clínica Karla Pessanha explica que a equipe passou
a participar de processos impor-

tantes dentro da unidade, o que
trouxe um ganho enorme para o
paciente. “O objetivo é ampliar o
cuidado do paciente no que tange

à terapêutica medicamentosa, tendo ciência plena do quadro do paciente por meio do envolvimento
diário com a clínica”, ressaltou.

Alayde Costa e UPA treinam sobre Suporte Básico de Vida
Entre os dias 23 e 26 de outubro, o
Hospital Alayde Costa (HAC) e a UPA
24h Subúrbio, em Salvador (BA), realizaram um treinamento, ministrado
pelo enfermeiro Márcio Coelho, que
instruiu os colaboradores das unidades sobre Suporte Básico de Vida,
com Introdução ao Suporte Avançado. O conhecimento pode ser colocado em prática tanto na unidade
como em qualquer situação de eventualidade, com vítimas na rua ou, até
mesmo, em casa.
Suporte Básico de Vida (SBV) é o conjunto de medidas e procedimentos técnicos que objetivam o suporte de vida à
vítima, tornando o SBV vital até a chegada do Suporte Avançado. As vítimas têm
até 80% de chance de sobrevivência
quando o SBV é realizado imediatamente, após uma parada cardiorrespiratória.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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