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Unidades de todo o País celebram o Dia do Médico

Na última quarta-feira (18/10), foi
comemorado o Dia do Médico. Para
homenagear esses profissionais

que dedicam as suas vidas
para oferecer à população um
atendimento humanizado e de

qualidade, foram realizadas diversas
ações em Unidades administradas
pela Pró-Saúde:

PARÁ – O Hospital Metropolitano
de Urgência e Emergência, em
Ananindeua, realizou uma sessão
de cinema sobre ética na prática
médica com o filme “Um Golpe do
Destino”.
ESPÍRITO SANTO – O Hospital
Estadual São Lucas, em Vitória,
promoveu um café da manhã
para os médicos, que contou
com a presença de diretores e
enfermeiros.

BAHIA – A UPA 24h Valéria, em
Salvador, entregou canecas para os
médicos plantonistas.
SÃO PAULO – A Comissão de
Humanização do Pronto Socorro
Engenho Novo, em Barueri,
organizou um café da tarde
especial para os profissionais.
A ação proporcionou o
encontro de médicos, de
plantões diferentes, que puderam
se cumprimentar pela data.

Outubro Rosa na
Sede Administrativa

Nos dias 18 e 20/10, colaboradoras
e colaboradores participaram
de palestras sobre o câncer de
mama e de colo de útero, na Sede
Administrativa, em São Paulo (SP).
Todos receberam informações
sobre hábitos saudáveis, prevenção
e riscos à saúde, apresentadas
pela nutricionista e acupuntisturista,
Elizabeth Presa.
As palestras fizeram parte das
ações do ‘Outubro Rosa’ e foram
promovidas pela Sede em parceria
com a MISP.

RIO DE JANEIRO – Os
médicos do Hospital Estadual
Getúlio Vargas participaram
de um café da manhã de
confraternização.

Oncológico Infantil recebe prêmio

O Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo recebeu, no último
sábado (21/10), o prêmio Excelência
da Saúde 2017 na categoria Gente e
Gestão, em cerimônia realizada no
Guarujá, (SP). O prêmio foi promovido
pelo Grupo Mídia e entregue no
Fórum Healthcare Business.
Dra. Wanessa Portugal, diretora
Jurídica e de Filantropia, Danilo de
Oliveira, diretor de Desenvolvimento,

e Paulo Czrnhak, diretor
Operacional da Pró-Saúde, no Pará,
representaram a instituição.
O prêmio é um reconhecimento
à dedicação dos colaboradores da
Pró-Saúde, na unidade, em prestar
serviços com humanização,
qualidade e sustentabilidade. As
instituições ganhadoras estão na
50ª edição da revista Healthcare
Management.
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Pró-Saúde promove seminário
sobre educação infantil

Professores, diretores,
coordenadores, enfermeiros
e grupo de apoio dos Centros
de Educação Infantil (CEIs) Jd.
Eliane, Lageado, Jd. São Jorge e
Santa Rita, estiveram presentes
no VII Seminário de Educação
Infantil 2017, realizado, no CEI
Lageado, pela Pró-Saúde, entidade
responsável pela administração
das Unidades, localizadas na Zona
Leste de São Paulo (SP).
A abertura do evento contou com
a apresentação do coral da Guarda

Civil Metropolitana – GCM. No
decorrer do dia, foram realizadas
palestras e discussões sobre temas
como etnias raciais e gênero no
ambiente escolar, diversidade,
desigualdade social e autonomia
das crianças.
A gerente de Filantropia da
Pró-Saúde, Regina Victorino,
a coordenadora de Filantropia,
Valdirene Carrera, e a gerente
de Desenvolvimento Humano
Organizacional, Luciana Rodrigues,
estiveram presentes no evento.

UBS Alto do Ipiranga completa
um ano de funcionamento
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Na última quinta-feira, (19/10),
a Unidade Básica de Saúde (UBS)
Alto do Ipiranga completou um
ano de funcionamento. A Unidade,
localizada em Mogi das Cruzes (SP)
realizou, entre outubro de 2016 e
setembro de 2017, mais de 45 mil
procedimentos e atendimentos.
A festa comemorativa contou
com a presença de autoridades
locais, como o prefeito de Mogi das
Cruzes, Marcus Melo, e o secretário
municipal de Saúde, Marcello
Cusatis, do diretor Administrativo
e Financeiro da Pró-Saúde, Miguel

Paulo Neto, de colaboradores,
usuários e acompanhantes. A
programação teve a apresentação
de grupos de duas escolas do
ensino infantil da cidade, música
ao vivo, bolo de aniversário, entre
outras atrações.
Classificada como Porte III, o
que significa que conta com um
número maior de serviços e uma
infraestrutura ainda mais completa, a
UBS oferece consultas de ginecologia
e obstetrícia, clínica geral, pediatria,
odontologia, além de procedimentos
de enfermagem e vacinação.
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Em Maceió (AL), o Hospital
Memorial Arthur Ramos
promoveu campanha de
conscientização sobre a
importância de lavar as mãos.

Hospital 5 de Outubro realiza
simulado de abandono, em
caso de emergência, em
Canaã dos Carajás (PA).

Gerência de Filantropia da
Sede Administrativa fez
visitas técnicas às Unidades
do Pará.

Em Salvador (BA), o 16º
Centro de Saúde inaugurou a
brinquedoteca da Unidade.
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