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Pró-Saúde recebe prêmios em evento de sustentabilidade

Nos dias 9, 10 e 11/10, a PróSaúde participou do 10º Seminário
Hospitais Saudáveis e da 3ª
Conferência Latino Americana
da Rede Global de Hospitais
Verdes e Saudáveis, em São
Paulo (SP). Os eventos, realizados
simultaneamente, tiveram como
objetivo fortalecer os cuidados
de saúde para uma liderança
ambientalmente sustentável e
saudável.
Após a cerimônia de abertura,
foi realizada a entrega do “Prêmio
Amigo do Meio Ambiente – 2017”,

promovido pela Secretaria de Saúde
de São Paulo. Nesta edição, 116
trabalhos foram inscritos, dos quais
15 foram contemplados, entre eles
o Hospital Universitário, de Jundiaí
(SP), o Hospital Regional Público
da Transamazônica (HRPT) e o
Hospital Público Estadual do Galileu
(HPEG), ambos localizados no
estado do Pará.
No segundo dia do evento, o
Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (SP), o Hospital Público
Estadual Galileu, de Belém (PA),
o Hospital Regional do Baixo

Amazonas, de Santarém (PA), e
o Instituto Estadual do Cérebro,
do Rio de Janeiro (RJ), foram
premiados no Desafio Resíduos.
Já no Desafio 2020, foram
reconhecidos o Hospital Estadual
São Lucas, de Vitória (ES), o
Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (SP), o Hospital Oncológico
Infantil, de Belém (PA), o Hospital
Público Estadual Galileu, de Belém
(PA), o Hospital Regional do Baixo
Amazonas, de Santarém (PA) e o
Instituto Estadual do Cérebro, do
Rio de Janeiro (RJ).

Dia das Crianças no IEC tem programação especial
O Instituto Estadual do Cérebro
(IEC), no Rio de Janeiro (RJ),
realizou uma série de ações aos
pequenos pacientes na semana
do Dia das Crianças. No dia 11/10,
a Unidade contou com a visita
da Trupe da Alegria. Os palhaços
passaram pelo ambulatório e
pela UTI pediátrica distribuindo
brinquedos e fazendo brincadeiras
com as crianças. Nos quartos, eles
cantaram e distraíram os pequenos
internados, acompanhados dos pais
das crianças.
No dia 12/10, a equipe da Nutrição
preparou um lanche especial para
acompanhar a refeição do dia: bolo,
achocolatado, bombom e jujubas
para adoçar a data.
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Em Vitória, colaboradores aprendem
a controlar o estresse
Na última segunda-feira (9/10),
colaboradores do Hospital Estadual
São Lucas, em Vitória (ES),
participaram de uma ação que
faz parte do programa “Qualidade
de Vida do Colaborador”, que
mensalmente realiza atividades de
promoção do bem-estar e saúde
para os profissionais.
A psicóloga Caroline Bezerra,
responsável pelo encontro, deu
dicas de prevenção ao estresse,
como a prática de atividades

físicas, alimentação adequada,
entre outras. “O estresse afeta
a maioria das pessoas, por isso
é importante observar algumas
mudanças no corpo: insônia,
indigestão, mudança de apetite
e dor de cabeça”, explicou a
psicóloga.
Além das dicas, a profissional
mostrou como é feito um exercício
de respiração para ajudar os
profissionais a aliviar o cansaço,
inclusive fora do local do trabalho.

Oncológico Infantil completa
dois anos de funcionamento

Referência no combate ao câncer
infantojuvenil, o Hospital Oncológico
Infantil Octávio Lobo, em Belém
(PA), completou dois anos de
funcionamento, no dia 12/10. Para
celebrar a data, em que também é
comemorado o Dia das Crianças, foi
organizada uma festa.
A programação iniciou com a
palavra do secretário de Saúde
Pública do Pará, Vitor Mateus,
que destacou a qualidade do
atendimento prestado na Unidade.
O evento também contou com
a benção do diácono Paulo
Galende, da paróquia de São
Geraldo Magela, em Belém (PA).

As crianças e adolescentes do
hospital experimentaram um
momento de aventura com o
Corpo de Bombeiros. Os militares
utilizaram uma viatura de combate
a incêndios para que os pacientes
praticassem rapel. Já os alunos do
projeto “Classe Hospitalar”, uma
parceria entre o Oncológico Infantil e
a Secretaria de Estado de Educação
(Seduc), apresentaram um número
musical. Sucesso na década de
1980, a música “Depende de Nós”
foi cantada pelos estudantes
para mostrar aos presentes que a
esperança move quem enfrenta o
câncer infantojuvenil.
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Combate ao mosquito Aedes
aegypti garante selo de
qualidade para a UPA 24h
Oropó, em Mogi das Cruzes
(SP).

Em São Paulo, colaboradores
da Sede Administrativa
participam de treinamento
sobre Negociação para
Compras.

Em Salvador (BA), a fachada
da UPA 24h Valéria conta
com iluminação especial em
alusão ao Outubro Rosa.

Outubro Rosa é tema
de palestra no Hospital
Universitário, em Jundiaí
(SP).
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