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Pró-Saúde realiza atendimento à população na Bahia

No último sábado (7/10),
colaboradores do 16º Centro de
Saúde de Imbassay, da UPA 24h
Valéria e do Hospital Alayde Costa,
participaram de ações em alusão
ao Outubro Rosa, em Salvador (BA).
Pela manhã, os colaboradores
participaram da “Caminhada do Bem”,
em prol da luta contra o câncer de
mama, que começou com uma aula
rápida de alongamento, ao lado do
Cristo da Barra, e seguiu animada até
o Farol da Barra.
No Farol, equipes de serviço
social e nutrição prestavam

atendimento à população. O
Ministério Público da Bahia
também participou do evento,
sendo representado pela Dra.
Ana Paula Mattos, que também
oferecia informações ao público.
Além disso, mulheres e homens
foram atendidos, por uma equipe
médica, em consultas para a
prevenção do câncer de mama
feminino e masculino. Como foi
o caso de Maria José Simplício,
de 60 anos. Hipertensa e com
nódulos nas mamas, encontrou no
atendimento prestado pela Pró-

Saúde, uma forma de conseguir
encaminhamento para realização
de alguns exames. “Eu achei o
atendimento maravilhoso, todos
muito capacitados e educados.
Como eu preciso fazer exames e
cuidar da saúde, fui bem atendida
e gostaria que o atendimento em
toda a Bahia fosse assim’’, disse.
O evento integrou as atividades
do projeto “Ação do Bem”,
atividades desenvolvidas em
diversas unidades da instituição,
em comemoração aos 50 anos da
Pró-Saúde.

HMUE participa do Círio de Nazaré
O Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência (HMUE),
localizado em Ananindeua (PA),
prestou atendimentos básicos de
saúde aos romeiros do Círio de
Nazaré.
O HMUE iniciou seus trabalhos
com um posto de atendimento
que foi montado em frente à
Unidade. Uma equipe formada
por colaboradores, residentes
multiprofissionais e estagiários da
área de Saúde realizou mais de 150
atendimentos, na sexta-feira (6/10).
Já no sábado (7/10), a equipe
atuou no Círio Fluvial com a balsa
hospitalar. Neste dia, o HMUE
disponibilizou equipamentos
de urgência e emergência em

contêineres refrigerados.
No domingo (8/10), a Unidade
continuou prestando serviços na
maior procissão católica do Brasil,
e uma das maiores do mundo.
A equipe do HMUE ofereceu
atendimento aos romeiros no posto
da Cruz Vermelha.
Além de prestar atendimento ao
público, o HMUE tornou-se parceiro
do Tribunal Regional do Trabalho
da 8º Região (TRT8), na campanha
de conscientização contra o
trabalho infantil, durante o Círio de
Nazaré. A participação do HMUE
no evento e na campanha também
integra o grupo de atividades da
“Ação do Bem”, que celebra os 50
anos da Pró-Saúde.
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Colaboradores do Hospital
Bom Pastor realizam treinamento
Os colaboradores da Brigada de
Incêndio do Hospital Bom Pastor, de
Guajará-Mirim (RO), participaram,
no dia 4/10, de um treinamento de
prevenção e combate a incêndio.
A capacitação foi conduzida por
Rafael Otávio da Silva, técnico em
Segurança do Trabalho do Serviço
Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina
do Trabalho (SESMT), da Sede
Administrativa da Pró-Saúde.
O treinamento foi realizado em
duas etapas: parte teórica e prática.
Durante a aula teórica, foram
abordados os seguintes temas:

a importância de combater um
princípio de incêndio; qual é a função
do brigadista; ações preventivas;
tipos de extintores; classes do fogo;
identificação do tipo de extintor a
ser usado para cada classe; como
inspecionar os equipamentos; a
necessidade de conhecer as rotas
de fuga; como os alarmes são
acionados; quem pode chamar o
Corpo de Bombeiros, dentre outros.
Durante o curso prático, os
colaboradores do Hospital Bom
Pastor puderam conhecer, identificar
e localizar os extintores, hidrantes,
alarmes e rotas de fuga.
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Feira de empreendedorismo
incentiva mães de pacientes
do Hospital Oncológico
Infantil Octávio Lobo, em
Belém (PA).

Hospital Universitário
comemora 14 anos de
funcionamento, em Jundiaí
(SP).

Unidades do Pará são destaque
em avalição operacional
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O Hospital Regional Público
da Transamazônica (HRPT), de
Altamira, o Hospital Metropolitano
de Urgência e Emergência (HMUE),
de Ananindeua; o Hospital Público
Estadual Galileu (HPEG) e o Hospital
Oncológico Infantil Octávio Lobo
(HOIOL), ambos localizados em
Belém, foram as primeiras Unidades
que atingiram a Classificação A, na
Avaliação Operacional da Pró-Saúde.
Esta avaliação interna envolve
as principais áreas estratégicas

da entidade. Por meio de análise
de dez diferentes indicadores e
apresentação mensal de resultados,
a Diretoria de Operações consegue
acompanhar o desempenho das
Unidades, classificando-as de A a E.
Após meses de avaliações, em
agosto, os quatro hospitais foram
as primeiras Unidades a alcançar
a Classificação A, que significa
que atingiram mais de 85% de
performance nos dez indicadores
analisados.
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Em Mairi (BA), o Hospital
Deputado Luís Eduardo
Magalhães promoveu
palestra sobre nutrição
geriátrica.

Hospital Estadual Getúlio
Vargas realizou ação
educativa sobre o tabagismo,
no Rio de Janeiro (RJ).
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