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Pró-Saúde promove Fórum de Oncopediatria

A Pró-Saúde realizou, na última
quarta-feira (25/10), o 2º Fórum de
Oncopediatria, no Teatro Estação
Gasômetro, em Belém (PA), por
meio do Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo. O evento contou
com palestras de profissionais
renomados, como o diretor do
Hospital de Câncer Infantojuvenil
de Barretos, Luiz Fernando
Lopes; o coordenador médico do
Instituto do Câncer Infantil (ICI),
Alejando Arancibia; e do professor

da Universidade Federal de
Pernambuco, Josimário Silva.
Durante o fórum, foram debatidos
temas como o cenário nacional e
regional da Oncologia Pediátrica,
tipos raros de câncer que
acometem crianças e adolescentes,
entre outros.
A diretora-geral do Oncológico
Infantil, Alba Muniz, contou que o
desejo de produzir conhecimento
para os profissionais do Estado
sempre foi um dos objetivos da

Unidade. “Antes mesmo do hospital
abrir as portas para os pacientes,
o nosso objetivo era que teríamos
uma assistência de qualidade, mas
que faríamos também estudo,
pesquisa, desenvolvimento, que nós
não teríamos medo de fazer esse
enfrentamento do conhecimento”,
afirmou.
O fórum integrou as atividades
do projeto “Ação do Bem”, ações
desenvolvidas em comemoração
aos 50 anos da Pró-Saúde.

Unidades da Bahia entregam doações da ‘Ação do Bem’

No dia 18/10, representantes
de três unidades de Salvador
(BA), entregaram 380 quilos de
alimentos não-perecíveis ao Grupo
de Apoio à Criança com Câncer Bahia (GACC-BA).
Participaram da ação: Edemir
Beltrame, diretor-geral do Hospital
Alayde Costa (HAC), Luiz Camara,
administrador assistente do HAC,
Julio Eloy Passos Neto, diretorgeral, do 16º Centro de Saúde,
Gladys Amorim, assistente social do
16º Centro, e as voluntárias Gesia
dos Santos e Maria das Dores.
Os alimentos foram arrecadados
no dia 7/10, durante a “Caminhada
do Bem”, em alusão à campanha
Outubro Rosa, de conscientização
ao câncer de mama, e em

comemoração aos 50 anos da
Pró-Saúde, como parte da “Ação
do Bem”. Cada colaborador doou
dois quilos de alimentos nãoperecíveis e recebeu uma camiseta
personalizada da caminhada. No
mesmo dia, foram oferecidas

orientações do serviço social
e nutrição e consultas para a
prevenção do câncer de mama
feminino e masculino. O Ministério
Público da Bahia também repassou
informações ao público. No total,
foram realizados 120 atendimentos.
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HEGV realiza Campanha de
Higienização das Mãos

O Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar (SCIH) do Hospital
Estadual Getúlio Vargas (HEGV),
no Rio de Janeiro (RJ), promoveu a
“Campanha Salve Vidas”, nos dias
10, 11, 16 e 17/10. A equipe do SCIH
percorreu os setores da Unidade e
montou postos de informação, no
corredor de acesso e na entrada
do refeitório. O objetivo foi divulgar
o Dia Mundial de Higienização das
Mãos (15/10).
O SCIH mostrou quais são os
cinco momentos de higienização

das mãos, seguindo diretrizes da
Organização Mundial de Saúde
(OMS). Para a enfermeira Viviane
Berquó, nunca é demais reforçar
esta questão com os profissionais
de saúde e também com os
visitantes. “Procuramos abordar este
tema da maneira mais descontraída,
por meio de um ‘quiz,’ com
perguntas e respostas, e também
demonstrando como deve ser a
higienização das mãos. A adesão foi
muito satisfatória, com a interação
de todos do hospital”, destacou.

Hospital Yutaka Takeda doa mudas
de árvores a recém-nascidos
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O Hospital Yutaka Takeda (HYT),
localizado em Parauapebas (PA),
está presenteando com mudas
de árvore as famílias dos bebês
que nascem na Unidade, desde o
início do ano. O projeto foi intitulado
como “Crescer”.
A família pode escolher entre
ipê amarelo, açaí, ingá e mogno.
Após a entrega das mudas, os
familiares são orientados quanto
à importância de cuidar do meio
ambiente. O projeto faz parte

da “Ação do Bem”, atividades
desenvolvidas em comemoração
aos 50 anos da Pró-Saúde.
O diretor-geral do HYT, Flávio
Marconsini, conta que a ação tem
o apoio do viveiro da mineradora
Vale. “Todas as mudas oferecidas,
mensalmente, para os recémnascidos são doadas pela Vale. A
iniciativa nos surpreendeu, sobretudo
pela aceitação”, afirmou. Desde o
início do ano, o projeto já entregou
mudas de árvores a 142 famílias.
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As cozinhas do Hospital
Metropolitano de Urgência e
Emergência, de Ananindeua,
e Hospital Público Estadual
Galileu, de Belém, receberam
o selo Green Kitchen.

Colaboradores da Sede
Administrativa (SP),
participaram de treinamento
da Brigada de Emergência.

Em Salvador (BA), UPA
24h Valéria realizou o “1º
Encontro Multiprofissional de
Educação Continuada”.

Pró-Saúde promoveu ação
do Outubro Rosa no Hospital
Estadual Carlos Chagas, no
Rio de Janeiro (RJ).
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