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Pró-Social Indígena é realizado no Hospital Bom Pastor

O Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO), realizou, neste
sábado (24/09), a quarta edição
do Pró-Social Indígena, uma ação
gratuita voltada à população indígena da região.
A unidade, que é administrada
pela Pró-Saúde, ofereceu atendimento médico nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria,
Oftalmologia e Cirurgia. Além
disso, em parceria com a Casa de
Saúde Indígena (Casai) do Estado
de Rondônia, foram prestados
serviços odontológicos em um
trailer, adaptado para. A população indígena também realizou

exames laboratoriais e de raio-x.
Saúde e lazer
Além de serviços de saúde, o PróSaúde Indígena promoveu diversas
palestras com temas, como higiene
pessoal e bucal, importância do
aleitamento materno e alimentação
saudável. A parte cultural contou
com apresentações teatrais e brincadeiras para as crianças.
“Este evento tem por objetivo
beneficiar a população indígena,
a maior do Estado de Rondônia,
de 44 aldeias, algumas situadas
em locais de difícil acesso e que
não contam com atendimento
médico. Mas os índios que mo-

Inauguração da oca hospedagem
Neste dia, o Hospital, em parceria com a Casai, inaugurou uma oca na
área externa da unidade para proporcionar maior acolhimento aos familiares das crianças indígenas internadas na Pediatria da unidade. O diretor
Geral conta como surgiu a ideia. “O Bom Pastor é referência de Porto Velho
a Bolívia no atendimento à população indígena. Percebemos a necessidade
dos acompanhantes terem um local com característica das aldeias para
ficarem”, afirmou Geraldo.

ram nas cidades também puderam usufruir deste dia especial
dedicados a eles”, explicou Geraldo Elvio Fonseca, diretor Geral do
Hospital Bom Pastor.
Cerca de 200 índios de 46 aldeias e mais de 30 etnias participaram da ação social , que contou
com o trabalho de 60 colaboradores. Entre as aldeias indígenas
beneficiadas estavam Sagarana,
Lage Velho, Lage Novo, Tanajura,
Capoeirinha, Rio Negro Ocaia,
Sotério, Baia das Onças, Limoeiro
e Ricardo Franco, habitadas pelas
etnias Wari, Oro Waram, Oro Nao,
Oro Mon e Oro At.
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Centro de Fisioterapia é inaugurado em Mogi (SP)
Na última terça-feira (20/9), foi
inaugurada a Unidade Clínica Ambulatorial (Unica) Fisioterapia e
Reabilitação, em Mogi das Cruzes
(SP). Localizada ao lado do Hospital Municipal, a unidade será administrada pela Pró-Saúde.
A previsão é de que o atendimento tenha início na primeira semana
de novembro. Em outubro, serão
realizados os processos seletivos, treinamentos de pessoal e os
cadastros de pacientes/usuários.
A unidade será um serviço complementar do Hospital Municipal,
e prestará atendimento de reabi-

litação e fisioterapia para pessoas
acima dos 60 anos de idade.
Entre os ambientes projetados
estão: academia, consultórios
de fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional, piscina, salas de
informática, terapia ocupacional
(consultas em grupo), cinesioterapia e mecanoterapia, eletroterapia e termoterapia, fisioterapia
respiratória; oficinas e sanitários
com vestiários para pacientes e
funcionários. Inicialmente, há 600
pacientes cadastrados, porém, a
capacidade total de atendimento
será de 2,7 mil por mês.
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RÁPIDAS

Hospital Yutaka Takeda promove
a 1ª Jornada de Humanização,
em Parauapebas (PA).

2

No Rio de Janeiro (RJ), o
Hospital Estadual Getúlio
Vargas promove ação em apoio à
campanha Setembro Amarelo.

Colaboradores da Sede construíram jardim vertical
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Minimizar a poluição do ar e deixar o ambiente mais agradável.
Estes foram os objetivos da atividade que os colaboradores da
Sede Administrativa da Pró-Saúde
realizaram para comemorar o Dia
da Árvore, em 21/9.
Foi construído um jardim vertical
de garrafas pet, no estacionamento
da Sede Administrativa, e dois colaboradores de cada setor plantaram
uma muda de flor. As espécies escolhidas para o jardim vertical foram:
amor perfeito, que se desenvolve
bem com o cultivo à meia-sombra,

seu crescimento é rápido, a floração
pode durar de dois a três meses, podendo surgir durante o ano todo; e
lantana, cujas flores dessa espécie
nascem quase o ano todo, sendo no
verão sua maior florada.
A atividade foi organizada pela Gerência Administrativa em parceria
com a Saúde Ambiental e apoiada
por todas as áreas da Sede Administrativa. Além de celebrar o Dia da
Árvore, a ação teve o propósito de
conscientizar sobre o cuidado com o
meio ambiente e, também, de compartilhar a experiência do plantio.
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Em 28/09, o Hospital Estadual
de Urgência e Emergência
promove simpósio sobre doação
de órgãos, em Vitória (ES).

O Hospital Metropolitano
de Urgência e Emergência
participou da Feira de Talentos,
em Ananindeua (PA).
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