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Hospital Municipal de Pinhais e UPA 24h são premiados
pela qualidade na gestão

Na semana em que a Pró-Saúde
celebrou o aniversário de 50 anos
de atuação, o Hospital Municipal
Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais e a UPA 24h, localizados
em Pinhais (PR), receberam o
Prêmio Paranaense da Qualidade
em Gestão (PPrQG), categoria
250 pontos, placa Prata, pelo
“Compromisso com a Excelência”

durante o período 2016/2017.
O prêmio é concedido pelo
Instituto Brasileiro da Qualidade
e Produtividade (IBQP), por
meio do Movimento Paraná
Competitivo (MPC), programa
estadual vinculado à Rede
Qualidade, Produtividade e
Competitividade (QPC).
A solenidade de entrega do

prêmio está marcada para
acontecer no dia 13/7, às 19h, no
auditório do IBQP, em Curitiba.
Para receber o prêmio, as unidades
foram avaliadas em diversos itens.
Mantidos pela Prefeitura de
Pinhais, o Hospital Municipal
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais
e a UPA 24h são administrados
pela Pró-Saúde.

Enfermeiros do HMUE participam de curso avançado em trauma
O Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência (HMUE),
em Ananindeua (PA), ofereceu aos
colaboradores da Enfermagem
a oportunidade de participar do
curso Suporte Avançado para
Enfermagem no Trauma (ATNS),
um dos mais importantes na área
de vítimas de acidentes. O curso
faz parte da programação da 2ª
Semana Multiprofissional e 11ª
Semana da Enfermagem.
Um grupo de profissionais
da Unidade, que é gerenciada
pela Pró-Saúde, sob contrato
de gestão com a Secretaria de
Estado de Saúde Pública (Sespa),
teve um dia de conhecimentos
em procedimentos internacionais

voltados para o atendimento ao
paciente de trauma.
O curso teve como palestrantes
o enfermeiro Denison Pereira
da Silva, doutor em Saúde e
Ambiente, que atua no Núcleo

de Ensino em Emergência
de Sergipe; e também as
enfermeiras Francilene Belo,
professora da Universidade
Federal do Pará (UFPA); e
Virgínia Lara, do HMUE.
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Hospital Municipal de Mogi recebe
Feira Saudável
No dia 14/6, o Hospital Municipal
de Mogi das Cruzes (SP), promoveu
a “Feira Saudável”. Aberto para
toda a população, o evento ocorre
sempre na segunda quarta-feira de
cada mês, entre 15h e 19h.
Durante a feira, são
disponibilizadas barracas de
hortaliças, legumes e frutas,

RÁPIDAS

que são ótimas opções para a
compra de produtos naturais, em
horário diferenciado. A iniciativa
pretende incentivar o consumo de
hortaliças e legumes na região.
O Hospital Municipal fica
na Rua Capitão Francisco de
Almeida, em Braz Cubas, Mogi
das Cruzes.

Oncológico Infantil promoverá workshop
sobre empreendedorismo feminino
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No Rio de Janeiro (RJ),
Hospital Estadual Getúlio
Vargas comemora o Dia
Mundial do Doador de Sangue.
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Unidade de Saúde da
Família Gavioli promove
ação educativa em escola de
Catanduva (SP).
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Instituto Estadual do
Cérebro recebe visita da
“Trupe da Alegria”, no Rio de
Janeiro (RJ).

Incrementar a participação
feminina na economia e abrir mais
oportunidades para a geração de
renda é o objetivo do ‘1° Workshop
Empreender - Fortalecendo o
Protagonismo das Mulheres”, iniciativa
do Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo, em Belém, e que será realizado
no dia 21/6, no Hotel Princesa Louçã,
no bairro da Campina, no Pará.
O evento é voltado às mães e
acompanhantes de crianças e de
adolescentes em tratamento contra
o câncer, e surgiu da observação
dos colaboradores do hospital

que identificaram a necessidade
de alternativas de renda para que
essas mães pudessem continuar
acompanhando a luta dos filhos.
Palestrantes da Organização
das Nações Unidas (ONU) e do
Facebook irão abordar os desafios
enfrentados pelas mulheres
brasileiras, além de trazer
orientações práticas sobre o
caminho a ser percorrido rumo à
autossuficiência, como o despertar
para o espírito empreendedor. Os
presentes receberão certificados de
participação no evento.

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

4

Colaboradores do Hospital
Alayde Costa participam de
treinamento, em Salvador
(BA).
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