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Pró-Saúde apoiou o
5° Congresso Brasileiro Médico e Jurídico

A Pró-Saúde apoiou o 5º
Congresso Brasileiro Médico e
Jurídico (COMEDJUR), realizado
em Vitória (ES) nos dias 27, 28
e 29/9. Durante os três dias de
evento, foram propostos temas que
buscam fortalecer a conexão entre
os operadores da Saúde e do Direito,
visando visando definir posturas
sobre a judicialização da Saúde,
a defesa do Sistema Único de
Saúde (SUS), a ética e as formas de
combater os desvios na prestação
dos serviços de saúde no País.
No segundo dia do evento, o

diretor de Desenvolvimento da
Pró-Saúde, Danilo Oliveira da
Silva, ministrou palestra sobre os
“Pontos Positivos e Negativos da
Experiência da Gestão Pública
Operacionalizada pelo Privado’’.
Durante a apresentação,
Danilo destacou os pontos que
precisam ser discutidos, como a
insegurança jurídica do modelo
e a responsabilidade do órgão
público como financiador. “O órgão
público precisa entender que ele é
o financiador do sistema, e que se
ele não disponibilizar o recurso não

tem serviço. A operacionalização
do público pelo privado deve ser
uma política de Estado e não
uma política partidária. Porque na
visão partidária, com a mudança
de governo, a cada quatro anos,
você começa do zero. Isso gera
insegurança na prestação do
serviço ”, afirmou.
No evento, a Pró-Saúde foi
representada por Paulo Santos,
Gerson Macagnan, Adriana Morais
e Simone Tosi, diretores do Hospital
Estadual de Urgência e Emergência
(HEUE).

Pró-Saúde no ranking do jornal O Estado de São Paulo

O jornal O Estado de São Paulo,
publicou, na última sexta-feira, 29
de setembro, o ‘’Estadão Empresas
Mais’’, com o ranking das 1500
maiores companhias do Brasil.
A Pró-Saúde figura na nona
posição, entre as 20 maiores
instituições do setor da saúde. Já
no ranking geral, das 1500 maiores
companhias brasileiras, a entidade
ocupa o 282° lugar.
A metodologia utilizada pela
publicação gera um índice que

é o resultado do cruzamento de
informações relativas ao porte e ao
desempenho financeiro de cada
uma das instituições participantes
do ranking, em seus respectivos
setores.
Este é mais um reconhecimento
à Pró-Saúde e aos seus
colaboradores pela gestão de
excelência da instituição, exercida
com atendimento humanizado,
eficiência administrativa e
investimento em tecnologia.
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Hospital Regional de Marabá
incentiva a leitura

Na última quinta-feira (28/9), um
carrinho repleto de livros passou
a circular pelas enfermarias do
Hospital Regional do Sudeste do
Pará (HRSP), em Marabá (PA).
A iniciativa tem o objetivo de
reduzir o estresse e a ansiedade
no ambiente hospitalar a partir do
incentivo à leitura.
Ana Maria Pinheiro, de 40
anos, foi a primeira leitora. Para
ajudar a passar o tempo, ela
pediu um romance. “Eu gosto de
ler, principalmente a Bíblia. Para
nós, pacientes, a leitura vai ser
muito boa porque quando a gente

lê, esquece a situação que está
vivendo”, disse a usuária.
A coordenadora de Humanização
do HRSP, Caroline Nogueira,
comentou sobre a importância do
projeto no tratamento dos pacientes.
“A leitura é capaz de fazer com que o
paciente, por um momento, esqueça
da doença e das preocupações
que acompanham o processo
de internação. Assim, quando ele
mergulha na história, torna-se
mais positivo, menos estressado e,
consequentemente, colabora com
o próprio tratamento” afirmou a
profissional.

1

RÁPIDAS

2

Acompanhantes de pacientes idosos
recebem orientações em Vitória

3
Acompanhantes de pacientes idosos
internados no Hospital Estadual São
Lucas, em Vitória (ES), receberam, na
última sexta-feira (29/9), orientações
sobre como evitar acidentes com
queda dentro de casa. As informações
foram passadas pelo ortopedista do
hospital, Homero Tavares.
Dados do Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia mostram
que a maior parte dos idosos
internados por conta de fratura (em
torno de 65%) no País, foi vítima de
queda. E mais da metade desse
público caiu dentro de casa.
O encontro aconteceu como

parte das reuniões semanais de
acolhimento, cujo objetivo é integrar
acompanhantes ao ambiente
hospitalar, apresentando as normas
e as rotinas da Unidade.
O médico deu dicas para
transformar a casa em um ambiente
seguro para os idosos: evitar tapetes
espalhados pelos cômodos, instalar
corrimão nas escadas e manter a
casa iluminada, não trancar a porta
dos banheiros quando estiver em
uso, entre outras dicas.
A ação aconteceu em razão
do Dia Internacional do Idoso,
celebrado neste domingo, 1/10.
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Em Salvador (BA), o 16º
Centro de Saúde realizou
evento sobre doação de
órgãos.

O Hospital Regional Público
da Transamazônica ofereceu
curso sobre o cuidado com
a pele de bebês, em Altamira
(PA).

A Sede Administrativa,
em São Paulo, realizou um
simulado de abandono da
Unidade.

No Rio de Janeiro (RJ),
famílias doadoras
e transplantados se
encontraram no Hospital
Estadual Getúlio Vargas.
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