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Pró-Saúde entre as maiores empresas do Brasil

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, por mais um ano, figura entre as
maiores instituições brasileiras. Nos últimos dias, as principais revistas de economia e negócios publicaram,
cada uma com seus métodos, suas respectivas edições com os rankings das empresas e instituições que
comprovam a dimensão e gigantismo de suas atividades. Confira:
• Exame – Melhores & Maiores
– As 1000 Maiores Empresas do
Brasil. Pró-Saúde: 395ª posição
no ranking das 500 maiores
empresas do país

• Valor 1000 – As 1000 maiores
empresas do Brasil. Pró-Saúde:
346º posição no ranking das 1000
maiores empresas do Brasil.

• Anuário Época Negócios 360 °
Pró-Saúde: 326ª posição
no ranking das 500 maiores
empresas do país

Estas publicações comprovam a importância da Pró-Saúde para o país e são um grande reconhecimento ao
esforço e dedicação de todos os seus colaboradores.

Empoderamento da Enfermagem é tema de palestra no HEGV

A Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Estadual
Getúlio Vargas (HEGV), no Rio de
Janeiro (RJ), apresentou a palestra
“Empoderamento da Enfermagem –
Código de Ética e seus Direitos”, no
dia 16/8, no auditório da Unidade.
O tema foi ministrado por Cenira

Santana, enfermeira e presidente
da Comissão de Ética. Ela citou
tópicos do Código de Ética, com
ênfase na missão, visão e valores
da profissão.
O diretor de Enfermagem do
HEGV, Fernando Mendonça,
destacou a importância

desse evento. “Uma das
responsabilidades da Comissão é
justamente divulgar o Código de
Ética às equipes de enfermagem,
além de orientar o profissional
a desenvolver sua função com
qualidade, cumprindo deveres e
direitos”, disse.
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São Lucas oferece apoio
psicológico a pacientes internados
Além de receber cuidados
médicos, o paciente internado na
rede pública hospitalar recebe
assistência psicológica. No Hospital
Estadual São Lucas, em Vitória (ES),
o Serviço de Psicologia Clínica é
composto por duas profissionais,
que realizam uma média de
240 atendimentos por mês. Os
psicólogos atuam em diversas fases
do tratamento do paciente: desde a
internação até o diagnóstico, cirurgia
e cuidados paliativos.
Segundo Priscila Saiter Assis,
psicóloga da Unidade, uma das
atribuições do psicólogo clínico é ser
um facilitador diante de situações
que podem ser difíceis para o
paciente entender ou aceitar em
um primeiro momento. “A gente

busca entender os anseios do
paciente para ajudá-lo na adaptação
ao hospital durante a internação
e também na reintegração às
atividades fora do hospital, após a
alta ”, afirmou a psicóloga.
Priscila explicou que um dos
caminhos para o Serviço de
Psicologia Clínica identificar o paciente
que precisa de assistência psicológica
são as visitas multidisciplinares, que
são reuniões das quais participam
os psicólogos e profissionais de
outras especialidades, que atuam
no cuidado dos pacientes. Nesses
encontros, compartilham experiências
e percepções sobre o andamento
do tratamento e, consequentemente,
planejam ações que irão direcionar a
programação terapêutica.
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Em Marabá, (PA), Hospital
Regional do Sudeste do Pará
recepciona os primeiros
estagiários de Medicina.

Sete projetos desenvolvidos
no Hospital Cinco de Outubro
(PA), são destaques no
“XI Encontro Nacional de
Enfermagem”, em Campos de
Jordão (SP).

Hospital Regional participa de
projeto social em Santarém
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O Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA), em Santarém
(PA), participou, no dia 18/8, de
mais uma edição do projeto “Viva
a Vida”, promovido pelo Sistema
Tapajós de Comunicação. A
Unidade levou consultas médicas,
nutricionais e orientações sobre
doação de órgãos à comunidade
Tipizal. Mais de 50 atendimentos
foram realizados.

José do Carmo foi atendido pelos
profissionais do HRBA. “Vim aqui
porque o atendimento é rápido”,
contou. Além de disponibilizar três
médicos para participarem da ação,
a Unidade enviou uma equipe da
Organização de Procura de Órgãos
(OPO) para orientar as pessoas
sobre a importância da doação
e como se dá o processo de
captação de órgãos e o transplante.
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Em Salvador (BA), 16º Centro
de Saúde promove palestra
sobre alimentação saudável.

Crianças aprendem sobre a
importância de escovar os
dentes no CEI Jardim São
Jorge, em São Paulo (SP).
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