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Ações do Outubro Rosa movimentaram as unidades
O câncer de mama é desenvolvido por conta do crescimento descontrolado de células da mama que adquirirem características anormais. A doença ocorre quase que exclusivamente nas mulheres, mas os homens
também podem ter câncer de mama.
A doença pode ser detectada em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando, assim, as chances
de tratamento e cura. Porém, segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama está entre as 20 doenças que mais matam no Brasil. Por conta disso, pacientes e usuários participaram de ações de conscientização que foram realizadas em unidades administradas pela Pró-Saúde ,engrossando a campanha nacional
Outubro Rosa. Confira toda a programação:
ALAGOAS
O Hospital Memorial Arthur
Ramos (HMAR) distribuiu um
material informativo chamando a
atenção para o combate ao câncer de mama. A unidade também
promoveu uma série de palestras
em que oncologistas destacaram
a importância de prevenir e tratar
o câncer de mama.

SÃO PAULO
A programação no Hospital
Universitário, em Jundiaí, contou
com palestras, depoimentos de
mulheres que vivenciam a doença
e a Caminhada Outubro Rosa.
O Hospital Municipal de Mogi
das Cruzes, ao longo de todo o
mês de outubro, ganhou uma
iluminação especial na cor rosa.
Além disso, foram oferecidas
palestras aos pacientes.

RIO DE JANEIRO
Durante todo o mês, o Hospital
Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias, promoveu diversas palestras. O objetivo foi
alertar sobre a importância do autoexame e da autoestima da mulher.
O Hospital Estadual Anchieta
(HEAN) promoveu a Semana da

Mulher. Colaboradores e convidados
ministraram palestras voltadas para
a saúde, “empoderamento” feminino e bem-estar.
O Instituto Estadual do Cérebro
(IEC) realizou uma palestra motivacional para todas as mulheres
presentes na unidade.

BAHIA
O Hospital Deputado Luís Eduardo
Magalhães, em Mairi, ofereceu uma
palestra para a população local.
Já o Hospital Alayde Costa (HAC)
e a UPA Subúrbio, em Salvador,
promoveram um dia voltado aos
cuidados da mulher. A programa-

ção contou com um consultório
móvel alocado na unidade, momento de massagem, acupuntura, e o Serviço de Nutrição do
HAC realizou um quiz sobre mitos
e verdades da relação entre alimentação e o câncer.

PARÁ
O Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRPT), em Altamira, promoveu discussões sobre o
câncer de mama, avaliações clínicas, exames especializados e alertas para os cuidados de prevenção,
sinais e sintomas da doença.
Em Parauapebas, o Hospital Yutaka Takeda ofertou um encontro
com mulheres que falaram sobre
a descoberta e o tratamento da
doença. O evento também contou
com uma manhã de beleza,

RONDÔNIA
O Hospital Bom Pastor, em
Guajará-Mirim, ofereceu palestras de especialistas aos colaboradores, afim de conscientizá-los
sobre a importância do autoexame e da alimentação saudável.

sorteio de brindes e entrega de
esmaltes rosa.
Já o Hospital Regional do Baixo
Amazonas, em Santarém, está realizando o “Outubro Rosa e Novembro Azul”. A unidade está trabalhando as duas campanhas juntas,
com objetivo de conscientizar a
população sobre a importância da
prevenção e diagnóstico precoce
dos cânceres de mama e próstata.
O Hospital Galileu, em Belém,
desde o início do mês, ofertou

palestras internas e externas,
abordando a temática “Prevenção do Câncer de Mama e Colo
do Útero”, além disso, foi realizada uma peça de teatro, pelo
grupo “Enfermágicos”.
O Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência, em Ananindeua, e a Secretaria de Estado
de Saúde Pública (Sespa), promoveram uma palestra sobre câncer
de mama para colaboradores,
usuários e acompanhantes.

GOIÁS
No Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (Hurso),
em Santa Helena de Goiás, foi
realizado o “Chá Rosa”, um
momento em que colaboradoras
e pacientes puderam debater o
câncer de mama.

MINAS GERAIS
Nas UPAs Mirante e São Benedito, em Uberaba, enquanto aguardavam atendimento, os pacientes
participavam de um bate-papo
com os enfermeiros da Qualidade,
para trocar conhecimentos sobre o
câncer de mama.
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Pró-Saúde participa de Workshop sobre Gestão
Em 21 de outubro, ocorreu o VI
Workshop de Gestão Hospitalar/
III Workshop de Gestão Empresarial, promovido pelo Grupo Gesti,
em Ribeirão Preto (SP).
Diretores da Pró-Saúde participaram do evento que debateu as
perspectivas econômicas e políticas do País e o impacto desse cenário na área da saúde. Jocelmo
Pablo Mews, diretor de Operações,
Miguel Paulo Duarte Neto, diretor
Administrativo e Financeiro, Danilo
Oliveira da Silva, diretor de Desenvolvimento, e o conselheiro Marcus Henrique Wächter, representaram a entidade no workshop.

Mews foi o presidente do debate que discutiu os cenários
econômicos e políticos do Brasil. Miguel Neto falou sobre as
boas experiências de projetos
que são gerenciados pela PróSaúde e destacou a importância
da entidade continuar investindo na formação e capacitação
dos profissionais. O mesmo painel foi coordenado por Marcus
Henrique Wächter.
Danilo Oliveira da Silva presidiu
a conferência “Como reinventar
o seu negócio”, apresentada por
Carlos Alberto Júlio, colunista
da rádio CBN.
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RÁPIDAS

Hospital de Urgências da Reigão
Sudoeste ofereceu palestra e
debate sobre depressão, em
Santa Helena de Goiás (GO).
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Em Belém (PA), o Hospital
Público Estadual Galileu iniciou
os atendimentos a pacientes que
necessitam de traqueoplastia.

No Rio de Janeiro, Ministro da Saúde visita o IEC

3
O ministro da Saúde, Ricardo
Barros, visitou, em 24/10, o Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer (IEC), localizado no Rio
de Janeiro (RJ), com o intuito de
conhecer a unidade.
Barros ficou impressionado com
as instalações do IEC e elogiou
todo o equipamento de tecnologia
de ponta da unidade. O ministro

estava acompanhado do secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Júnior, e do deputado
federal Júlio Lopes, e foi guiado
pelo supervisor da Neurocirurgia
do IEC, Roberto Moreira, pelo diretor Médico Paulo José da Mata,
e pela coordenadora da Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, Fernanda Fialho.
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A Pró-Saúde participou
de evento da Associação
Paulista de Fundações, em
São Paulo (SP).

O Hospital Bom Pastor, em
Guajará-Mirim (RO), recebe
título do Exército Brasileiro.
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