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PS Engenho Novo completa
quatro anos de atividades

O Pronto-Socorro Engenho Novo,
em Barueri (SP), completou quatro
anos de atuação na última sextafeira (1/9). O PS é considerado uma
das mais importantes unidades
públicas dedicadas ao atendimento
de pacientes que precisam de
cuidados de urgência e emergência
no munícipio.
Do início das atividades,
em setembro de 2013, até
junho deste ano, a Unidade
realizou 571.926 atendimentos,
distribuídos nas especialidades
de clínica geral, pediatria, cirurgia
geral, odontologia, ortopedia,
enfermagem e serviço social.

Com um índice médio de 90% de
satisfação dos usuários, o PS conta,
hoje, com o trabalho de 60 médicos,
nove dentistas e 177 colaboradores
que atuam em vários setores,
entre assistência ao paciente,
administração e manutenção. “O
mais importante é que o ProntoSocorro Engenho Novo está
integrado com a comunidade e
é referência no atendimento à
saúde. Esta reputação é resultado
de uma construção coletiva,
que envolve a gestão eficiente,
investimento e dedicação dos
colaboradores”, avaliou o diretorgeral Vagner Verussi.

Pró-Saúde participa
de Encontro
Na terça-feira, (29/8), ocorreu
em São Paulo, o 10º Encontro
Paulista de Fundações. O evento
foi organizado pela Associação
Paulista de Fundações – APF e a
Pró-Saúde foi uma das apoiadoras.
Foram realizadas diversas
palestras que discutiram a adesão
do Programa de Integridade ou
Compliance como boa prática de
gestão nas Fundações e Entidades
do Terceiro Setor.
Regina Victorino, gerente
de Filantropia da Pró-Saúde,
prestigiou o encontro ao lado
de Dora Silva Cunha Bueno,
presidente da Associação
Paulista de Fundações – APF e
da Confederação Brasileira de
Fundações – CEBRAF.

Oncológico Infantil na Rede Globo
O Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo, de Belém do Pará, foi
citado como referência nacional no
tratamento do câncer infantojuvenil,
no programa ‘‘Como Será?”, da
Rede Globo de Televisão.
O programa tem uma série
chamada “SOS SUS”, que mostra
exemplos de unidades públicas de
saúde de qualidade.
A reportagem da Rede Globo
destacou, ainda, que o Oncológico

Infantil é o primeiro hospital da
Região Norte exclusivo para o
tratamento de crianças e jovens
com câncer. A unidade também não
apresenta filas para atendimento e nem
para internação e oferece assistência
humanizada para pacientes e familiares.
O “Como Será?” foi exibido, para
todo o Brasil, no sábado, 2 de
setembro, e pode ser assistido pelo
site da Rede Globo: https://goo.gl/
RcJYRs
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Voluntários são homenageados em Marabá
O Hospital Regional do Sudeste do
Pará - Dr. Geraldo Veloso (HRSP),
situado em Marabá (PA), realizou,
no dia 25/8, a 1ª Convenção do
Voluntariado da Unidade. O evento
foi realizado para comemorar o Dia
Nacional do Voluntariado (28/8) e
homenagear o grupo de voluntários
que atuam no hospital.
Segundo a coordenadora de
Humanização, Caroline Nogueira,
atualmente, no HRSP, cerca de 50
pessoas fazem parte do Programa
Nacional de Voluntariado da PróSaúde. A iniciativa contribui para
elevar a autoestima dos usuários,

torná-los mais cooperativos no
tratamento e, ainda, amenizar os
impactos psicológicos da internação.
A programação contou com a
participação do psicólogo Odemir
Carvalho, que fez um bate-papo
sobre o valor do voluntariado e o
que é preciso para se tornar um.
No HRSP os voluntários atuam
em projetos de humanização
como: risoterapia, musicoterapia,
embelezamento, artesanato, ações
de saúde e culturais. Mas outras
áreas podem ser desenvolvidas,
dependendo da aptidão do
voluntário.
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Em Salvador (BA), o 16º
Centro de Saúde orienta
pacientes e acompanhantes
sobre os perigos do cigarro.

Hospital São Lucas promove
treinamento para reforçar
método de atendimento de
urgência e emergência, em
Vitória (ES).

Pró-Saúde apoiou evento de
Comunicação no Pará
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Entre os dias 28 e 29/8, a PróSaúde apoiou o Encontro de
Comunicação – Publicom, em
Santarém (PA). O maior evento
paraense de Comunicação foi
organizado pela Secretaria de
Estado de Comunicação do Pará.
O jornalista Zeca Camargo, da TV
Globo, foi um dos destaques desta
edição, com a apresentação da
palestra “Pará: descobrindo outros
mundos para se conectar”.
O prefeito de Santarém, Nélio

Aguiar, participou da abertura
do encontro. Hebert Moreschi,
diretor-geral do Hospital Regional
do Baixo Amazonas (HRBA), e
alguns jornalistas que compõem
a Coordenadoria de Comunicação
do Pará da Pró-Saúde
prestigiaram o evento. A Gerência
de Atendimento da Ricardo
Viveiros & Associados, que fica
em posto avançado, na Sede em
São Paulo, também acompanhou
o Publicom.
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Em Parauapebas (PA),
colaboradores ganham
destaque em programa de
segurança do paciente do
Hospital Yutaka Takeda.

No Rio de Janeiro (RJ), o
Hospital Getúlio Vargas
ofereceu palestras com foco
em comunicação no Dia do
Psicólogo.
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