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Novembro Azul: Unidades orientam sobre saúde do homem

BAHIA - Os colaboradores do 16º Centro de Saúde Maria da Conceição realizaram atividades nas salas de espera da
emergência e observação masculina. O
objetivo da ação foi esclarecer dúvidas
e informar os pacientes sobre a prevenção do câncer de próstata.
GOIÁS – O Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (Hurso) realizou
decoração e café da manhã especial,
distribuição de uma mini gravata e folders de orientação em saúde.
PARÁ – O Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA) trocou a cor da iluminação da fachada, distribuiu laços azuis
e orientou os pacientes do Ambulatório,
Imagem, Quimioterapia e Radioterapia.
O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) realizou, por meio da
Medicina do Trabalho, uma palestra aos
colaboradores sobre prevenção e combate ao câncer de próstata. A Comissão

de Humanização do Hospital Yutaka
Takeda (HYT) promoveu nas recepções
do hospital a “Blitz Novembro Azul”. O
Hospital Metropolitano de Urgência e
Emergência (HMUE) incentivou ações
de embelezamento e cuidados com a
saúde, além de uma palestra educativa.
PARANÁ - Com o objetivo de conscientizar a todos, o Hospital Municipal Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais realizou uma
programação de beleza para os homens.
RIO DE JANEIRO - Pacientes e colaboradores que passaram pela UTI do
Hospital Estadual Carlos Chagas participaram de ações interativas sobre a
importância dos exames periódicos relacionados ao câncer de próstata. Fitas
azuis foram coladas nas portas dos setores e distribuídas entre os colaboradores. A maternidade do Hospital Estadual
Rocha Faria também fez um trabalho de
conscientização. Já o Hospital Estadual
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Getúlio Vargas convidou especialistas
para uma palestra.
SÃO PAULO – O Hospital Municipal
de Mogi das Cruzes (HMMC) promoveu atividades educativas e distribuiu
panfletos informativos. Em parceria
com a prefeitura de Mogi, realizou um
Talk Show sobre a saúde do homem
com a presença de seis especialistas. A
iniciativa é pioneira na região e contribuiu para esclarecer dúvidas e eliminar
tabus. Já os colaboradores da Sede Administrativa receberam um brinde com
mensagens de incentivo.
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UPA São Benedito realiza atividade para incentivar doação de sangue

De acordo com o Ministério de Saúde, cada doação de sangue pode sal-

var a vida de até quatro pessoas. Para
celebrar o Dia Nacional do Doador

de Sangue, em 25/11, a UPA 24h
(Unidade de Pronto Atendimento)
São Benedito, em Uberaba (MG),
realizou atividades para incentivar essa doação. Foram colocados
vídeos de conscientização na TV
da recepção, distribuição de panfletos da Fundação Hemominas e
placas com a campanha “Doe Sangue, Doe Vida” para os pacientes,
acompanhantes e colaboradores.

IEC e Anchieta mantém a sustentabilidade em alta no RJ
O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e o Hospital Estadual
Anchieta, no Rio de Janeiro (RJ), iniciaram mais uma ação de sustentabilidade. Em novembro, os colaboradores das unidades aderiram ao Projeto
de Reciclagem de Papel. 		
O objetivo é reduzir a quantidade de
resíduos gerados nos hospitais, dar
o destino adequado ao material e,
desta forma, contribuir para a preser-

vação de recursos naturais. “Simples
atitudes contribuem para o bem-estar do ambiente em que vivemos”,
defende Bruno Alves, técnico de Segurança do Trabalho.
A primeira ação começou no meio
do ano, quando as unidades implantaram pontos de coleta de óleo de
cozinha usado. Neles, dois litros do
material são trocados por um detergente biodegradável.

CEI Jardim São Jorge comemora o Dia da Consciência Negra

O CEI (Centro de Educação Infantil)
Jardim São Jorge, em São Paulo (SP),
elaborou uma programação especial
para o mês de novembro em come-

moração ao Dia da Consciência negra.
Foram abordados assuntos sobre
a história e cultura Africana e Afro
-brasileira. Os alunos realizaram

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

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

atividades como pintura de boneca,
contaram e desenharam a história
da “Galinha D’angola” e confeccionaram a bandeira da África.
No dia 20/11, as crianças receberam
um cardápio diferente para saborear
comidas típicas, como: cuscuz, feijoada, canjica e cocada. Os pais e a comunidade também foram convidados
para assistirem uma coreografia dos
pequenos em comemoração a data.

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

