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Conscientização e alegria marcam a semana nas unidades
Unidades administradas pela Pró-Saúde, em todo o Brasil, aproveitaram o Carnaval para realizar ações de
saúde e atividades especiais voltadas aos pacientes e colaboradores

HPEG - Belém, PA

HRPT - Altamira, PA
HEGV - Rio de Janeiro, RJ

Rio de Janeiro
O Hospital Estadual Getúlio
Vargas promoveu, no dia 6/2, a
campanha “Carnaval Seguro”, para
alertar os colaboradores sobre o
perigo da combinação do álcool
com a direção.

UNICAFISIO - Mogi das Cruzes, SP

Pará
O Grupo de Trabalho de
Humanização do Hospital Regional
Público da Transamazônica,
em Altamira, organizou um
bloquinho para orientar pacientes e
acompanhantes sobre a importância
da doação de sangue. Os membros
do grupo se caracterizaram com

HMMC - Mogi das Cruzes, SP

São Paulo
Cerca de 250 idosos atendidos
na UNICAFISIO (Unidade Clínica de
Fisioterapia e Reabilitação), em Mogi
das Cruzes, participaram do baile
de Carnaval, em 8/2. O evento foi
organizado pela Coordenação da
unidade em conjunto com os idosos,
que levaram os comes e bebes
e, ainda, produziram a decoração
durantes as oficinas de artesanato.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Gerência de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

HU - Jundiaí, SP

Também em Mogi, os
colaboradores do Hospital
Municipal foram até as avenidas
próximas da unidade para
realizar uma campanha de
conscientização no trânsito.
Intitulada como “Blitz da
Saúde” a campanha orientou os
motoristas sobre os riscos de
beber e dirigir, como eliminar os
focos do Aedes aegypti e passou
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adereços carnavalescos e cantaram
marchinhas.
Humanização e prevenção
foram o foco do Carnaval do
Hospital Público Estadual
Galileu, em Belém. Nos dias 6 e
7/2, foram realizadas palestras
que destacaram os perigos da
combinação bebida e direção.

dicas de prevenção a doenças e
infecções.
Com o intuito de alegrar as
crianças internadas na ala de
pediatria, os colaboradores
do Hospital Universitário,
em Jundiaí, organizaram um
bloquinho que percorreu os
corredores e leitos da unidade.
Durante a passagem do bloco, as
crianças receberam adereços.
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