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Unidades da Pró-Saúde
promoveram ações do

GOIÁS - No Hospital de Urgência
da Região Sudoeste, em Santa
Helena do Goiás, os colaboradores
participaram de palestra com o tema:
“Prevenção e Tratamento de Câncer”.

RIO DE JANEIRO - Com o intuito de
chamar a atenção de colaboradores,
pacientes e visitantes, laços rosas
e cartazes informativos tomaram
conta dos corredores do Hospital
Estadual Getúlio Vargas. Além
das palestras, as colaboradoras
participaram de uma oficina de
maquiagem. Já o Hospital Estadual
Carlos Chagas decorou a recepção
e os principais murais da Unidade e,
ainda, ofereceu palestras para seus
colaboradores. No Instituto Estadual
do Cérebro, foram realizadas
palestras de alerta sobre o câncer de
mama.

Rosa

pela doença, mas os homens
também podem ter câncer de
mama. Porém, se for detectado
precocemente, há grandes
chances de cura. Durante o

mês de outubro, as Unidades
administradas pela Pró-Saúde
realizaram diversas atividades de
conscientização sobre o câncer de
mama. Veja:

BAHIA - Colaboradores do 16º
Centro de Saúde de Imbassay, UPA
24h Valéria e do Hospital Alayde
Costa, organizaram, em conjunto, a
“Caminhada do Bem”, que teve como

objetivo dar voz à causa do Outubro
Rosa e conscientizar a população
sobre a doença. O evento integrou a
“Ação do Bem”, em comemoração
aos 50 anos da Pró-Saúde.
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O câncer de mama é resultado
do crescimento descontrolado de
células da mama, que adquirem
características anormais. As
mulheres são as mais afetadas

OUTUBRO

SÃO PAULO - Médicos,
pacientes e estudantes
participaram da palestra
“Reflexões sobre o Outubro
Rosa”, no Hospital Universitário,
em Jundiaí.
PARÁ - O Hospital Regional
Público da Transamazônica,
em Altamira, convidou as
colaboradoras para participarem
de uma avaliação com exames de
mamografia e ultrassonografia.
No Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência, em
Ananindeua, o prédio foi iluminado
com a cor rosa e a Unidade
promoveu palestras e rodas de

conversas orientando como
prevenir o câncer de mama.
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Vinte e três ações do Planejamento
Estratégico são concluídas em Vitória
O simulado do Plano de
Atendimento de Múltiplas Vítimas
e a campanha lúdica de incentivo
à higienização das mãos, foram
algumas das 23 ações concluídas do
Planejamento Estratégico do Hospital
Estadual de Urgência e Emergência
em Vitória (ES).
No total, foram estabelecidas
264 metas. O objetivo do hospital
é alcançar o reconhecimento
pela excelência na assistência de
urgência e emergência.
Durante a reunião de

apresentação do cumprimento das
metas, que aconteceu no dia 26/10,
os gestores levaram membros
da sua equipe e apresentaram os
objetivos e resultados das ações já
alcançados.
Andressa Souza Cândido,
técnica em Enfermagem, contou
que o envolvimento de vários
setores na realização das
atividades foram os destaques.
“As ações adotadas pelo hospital
são benefícios direcionados aos
pacientes”, pontuou.

Hospital Regional de Altamira abraça
comunidade em ‘Ação do Bem’
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RÁPIDAS
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O Hospital Regional Público
da Transamazônica (HRPT),
localizado em Altamira (PA), visitou
uma comunidade do município e
ofereceu vários serviços para a
população local. O evento integra
as atividades da “Ação do Bem”,
que estão sendo realizadas em
várias Unidades administradas pela
Pró-Saúde, em comemoração aos
50 anos da entidade.
O público aferiu a pressão arterial,
fez testes de glicemia capilar e
recebeu orientação nutricional.

Também foram realizadas
palestras de assistência social e
de trânsito para as crianças, por
meio do programa “Direção Viva”.
A professora de Educação Física,
Tatiane Pantaleão, ministrou aulas
de dança que contou, ainda, com a
animação das personagens infantis
Myca e Pipa, criadas e interpretadas
por colaboradoras do hospital.
O objetivo foi levar ações à
localidade, além de promover
orientações para a melhora da
qualidade de vida dos moradores.
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Em Belém (PA), o Hospital
Público Estadual Galileu
(HPEG) manteve a
acreditação ONA 1.

Crianças do CEI Santa Rita
participaram de atividades
com animais domésticos, em
São Paulo (SP).

Em Jundiaí (SP), o Hospital
Universitário promoveu um
piquenique para crianças.

O Hospital Yutaka Takeda
ofereceu atividades físicas
para as gestantes, em
Parauapebas (PA).
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