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MENSAGEM DO PRESIDENTE
“Eu vim para servir” (Mc 10,45).
O convite é para cada um de nós,
que serve e labora na Pró-Saúde,
especialmente, quando nosso olhar está
plenamente voltado ao bem-estar dos
mais pobres. Este é o mais importante
gesto de solidariedade e generosidade,
que norteia o futuro da entidade, prestes
a completar 50 anos.
Em 2015, a Pró-Saúde empregou
em seu quadro cerca de 20 mil
colaboradores, destes, 3.500 médicos.
Fechamos o ano presente em 11
Estados e 28 Municípios, e inúmeros
títulos e prêmios. É uma grande
estrutura, portanto, exige, também,
grande comprometimento com a ética, a
transparência, a responsabilidade social
e com o meio ambiente sustentável.
Para divulgar a gestão econômicasocial e o seu relacionamento com a
comunidade, apresentamos o Balanço
Social 2015.
Com base nos resultados e indicadores de desempenho expostos nas próximas páginas, a
instituição pode planejar e executar um conjunto de atividades que resultem em benefícios
para todos os seus públicos, especialmente o usuário do SUS, em sua esmagadora maioria
composta de pessoas carentes.
Sabemos que os nossos valores são tão relevantes quanto os nossos resultados e
produtividade. Por isso, o Balanço Social torna-se ferramenta facilitadora para dar
visibilidade às ações sociais e nortear decisões futuras na entidade.
Queremos continuar cuidando do nosso bem maior: a vida! Na área da Saúde, da Educação
e da Assistência Social, a Pró-Saúde permanece sempre pensando no futuro de milhões de
brasileiros em todas as regiões do País.
Dom Eurico dos Santos Veloso
Arcebispo Emérito de Juiz de Fora (MG)
Presidente da Pró-Saúde
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CONHEÇA A PRÓ-SAÚDE
Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, de valores cristãos, com quase cinco décadas de
experiência, com atuação nacional em assistência à saúde, social e educacional,
desenvolve suas atividades respeitando as finalidades estatutárias e os valores
institucionais. Atualmente, é presidida pelo Arcebispo Emérito de Juiz de Fora (MG), Dom
Eurico dos Santos Veloso. Está presente em 11 Estados, atendendo a hospitais próprios
da sua rede e com forte atuação na gestão do Sistema Único de Saúde em hospitais
estaduais e municipais, além de Unidades de Pronto Atendimento - (UPAs), Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência SAMU e Rede Básica de Saúde. Sendo uma das maiores
entidades de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do país, contribui
para a humanização do atendimento hospitalar. Com excelência técnica e credibilidade
nacional, qualificada como Organização Social de Saúde (OSS), oferece uma gama de
serviços em benefício da vida. Sua atuação na área de administração hospitalar tornou-a
amplamente reconhecida no setor e lhe permite oferecer a mesma qualidade em
assessoria e consultoria, planejamento estratégico, capacitação profissional, diagnósticos
hospitalares e de saúde pública, gestão de serviços de ensino e muitos outros. Oferece
no ambiente da assistência ambulatorial e hospitalar atendimento sem discriminação de
qualquer natureza, garantindo equivalência às populações urbanas e rurais, e respeito à
dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade
e humanizados.
Atendeu na área da educação, quatro Centros de Educação Infantil (CEI), em parceria com o
Município de São Paulo. No interior de São Paulo, na cidade de Fernando Prestes, atendeu
a uma unidade creche/CEI. Dessa forma, ofereceu em suas cinco unidades educacionais
atendimento a 815 crianças com idades entre 0 e 6 anos.
Na assistência social, atua visando à garantia do atendimento às necessidades sociais
em relação à universalização dos direitos sociais, ao acesso às políticas públicas e aos
critérios para sua concessão e ao fortalecimento da convivência familiar e comunitária.
Ofereceu, por meio de um conjunto de ações socioassistências, no estado de São Paulo,
de forma gratuita, continuada e planejada, apoio a famílias que se encontram em situação
de vulnerabilidade e risco social, atendendo em média 324 usuários, anualmente. Vem
em respeito às diretrizes estabelecidas na Lei 12.101/09, pelo Decreto 8.242/14, portarias
do Ministério da Saúde, Lei 9.394/1996 do Ministério da Educação e resoluções do CNAS,
cumprindo seu compromisso com a sociedade.
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Dentre suas finalidades principais, destacam-se a promoção da assistência à educação, saúde
e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de qualquer
natureza; prestação de assistência social por meio de asilo, creches e outras atividades que
ajudem a comunidade a se realizar; desenvolvimento de pesquisa; desenvolvimento, direta ou
indiretamente, de pesquisas visando ao aperfeiçoamento das atividades da saúde, inclusive
promovendo ou participando de campanhas específicas; e realização de atividades comunitárias
com vistas à prevenção de doenças.

HISTÓRIA
A Pró-Saúde, fundada com
o nome de Associação
Monlevade de Assistência
Social, iniciou suas atividades
com sua sede jurídica e
administrativa em 1967, na
cidade de João Monlevade,
Minas Gerais. Ao longo
dos anos, a instituição foi
diversificando e ampliando
suas atividades e, em 1996,
sua sede administrativa
foi transferida para São
Paulo. Nesse momento,
sua denominação passou a
ser Pró-Saúde Associação
Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar. Desde então, a instituição tem realizado um dedicado e duradouro trabalho
marcado pelo profissionalismo, pela ética e pela transparência. Decano dos gestores de saúde
do país e pioneiro dos cursos de Administração Hospitalar, o padre camiliano Niversindo Antônio
Cherubin foi o primeiro presidente da instituição. Em 2004, as atividades da sede social foram
transferidas para a cidade de Fernando Prestes. Alguns anos mais tarde, em 2013, passa para
Rua Guaicurus, 563, Lapa, São Paulo.
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Atualmente, possui uma das maiores equipes de administradores hospitalares do país,
capacitados a promover soluções de gestão nas áreas de atuação. As soluções propostas
pela Pró-Saúde são integradas, de modo a influenciar e racionalizar todos os setores da
administração de um hospital, modernizando a gestão, buscando viabilidade econômicofinanceira e promovendo um salto de qualidade no atendimento ao cliente.
Mantém presença em todo território nacional com atuação nas áreas da assistência à saúde,
social e educacional. Administra, assessora ou presta serviços a diversos hospitais, mantém
projetos sociais e educacionais. Atua em parceria com órgãos públicos e com entidades não
governamentais.

UMA HISTÓRIA DE MUITAS VIDAS
ESSA É A NOSSA HISTÓRIA
LINHA DO TEMPO
Nasce, em Minas Gerais,
a entidade filantrópica
Associação Monlevade de
Serviços Sociais (AMSS),
para exercer a caridade

1967

A Pró-Saúde assume
seu primeiro hospital
contratada como
organização social

2003

Novo estatuto transforma a AMSS
em Pró-Saúde – Associação
Beneficente de Assistência Social
e Hospitalar, que assume 20
hospitais, em quatro estados

1975
A AMSS assume a gestão
do Hospital Margarida,
em João Monlevade (MG),
reestrutura instalações
e amplia o atendimento
para 100 leitos

2007
Ação contra a malária
no Hospital de Porto
Trombetas (PA) reduz
o número de casos a
dois por ano

1996

Assume o Hospital Bom Pastor, em Guajará
Mirim (RO). Conquista as acreditações ONA
para o Hospital Municipal de Araucária
(PR), Hospital Dr. Luiz Camargo da Fonseca
e Silva (SP), Hospital Regional Público da
Tranzamazônica (PA) e Hospital Estadual
Central de Vitória (ES)

2010

1997
A Pró-Saúde passa a
administrar hospitais de
grandes empresas no Pará
(mineradora Vale, Eletronorte)
e na Bahia (Suzano, antiga
Bahia Sul Celulose)

2013
A Pró-Saúde assume o
Instituto Estadual do Cérebro e
mais cinco hospitais no Rio de
Janeiro. O Hospital Municipal
de Araucária conquista a ONA 3.

Início da gestão de
creches públicas em
São Paulo (SP) e São
Luís (MA)

2000

1998

A Pró-Saúde chega a 12.559
colaboradoras, administra 38
hospitais e 2.087 leitos e cuida
de 276.275 pacientes/dia

Assume o Hospital Alayde Costa, em
Salvador (BA). Conquista a ONA 1
para o Hospital de Urgência da Região
Sudoeste (GO). No Rio de Janeiro, a
maternidade do Rocha Faria conquista
a inédita chancela de Amigo da Mulher
e da Criança; o IECPN e Adão Pereira
Nunes recebem o PQ-Rio

2014

2015

Início da gestão de uma creche pública
em São Paulo (SP), além do Hospital
Oncológico Infantil, em Belém (PA)
e o Hospital Estadual de Urgência
e Emergência, em Vitória (ES).
Conquista a acreditação ONA 3
para o Hospital Regional do
Baixo Amazonas (PA).
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HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - VITÓRIA (ES)
COLABORADORA ÉRICA MIRANDA GONÇALVES E A PACIENTE CLARISSE BARBOSA

NOSSA MISSÃO

Promover soluções na área da
Saúde, Educação e Assistência Social
e contribuir para a melhoria dos
serviços públicos no Brasil.

NOSSA VISÃO

Uma entidade reconhecida
nacionalmente pela qualidade na
implementação de soluções para as
instituições e profissionais da saúde.

NOSSOS VALORES

Responsabilidade Social, qualidade,
ética e profissionalismo.
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Certidões e Qualificações
CERTIFICADO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEBAS;
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – MINAS GERAIS;
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – SÃO PAULO/SP , GUAJARÁ MIRIM/RO, FERNANDO PRESTES/SP,
JOÃO MONLEVADE/MG, ESTADO DO MARANHÃO, ALTAMIRA/PA , MARABÁ/PA;
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SÃO PAULO/SP E
FERNANDO PRESTES/SP;
CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL – SÃO PAULO/SP;
CENTS (MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO), CRCE E DRADS – PRÓ SOCIAL (ESTADO DE SÃO PAULO)

QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM 10 ESTADOS E 49 MUNICÍPIOS

Nossa Sede
A Pró-Saúde legitima seus colaboradores
como estrutura vital no reconhecimento
e eficácia de suas ações. O engajamento
desse público, reproduz práticas e valores
de pertencimento, para que a grandeza
e importância da Entidade, sejam
disseminadas como via de mão dupla entre
colaborador e organização.
Desenvolve, diariamente, na Sede
Administrativa, localizada em São Paulo,
a construção e elaboração de projetos
integrados, por meio do mapeamento de
processos entre os departamentos, que
garante a qualidade no serviço executado
pelas unidades.
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Programa de Qualidade e Segurança do Paciente
(PQSP)
O Programa da Qualidade e Segurança do Paciente foi
estruturado com o objetivo de promover a disseminação
da cultura da Qualidade, por meio de Diretrizes, Processos
e Gerenciamento de Riscos, unificando a forma de atuação
dos Núcleos da Qualidade e Segurança do Paciente das
unidades sob gestão da Pró-Saúde.
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A Pró-Saúde está presente em 28 municípios, de 11 estados da federação: Acre, Alagoas,
Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

REDE DE ATENDIMENTO

Alagoas

Espirito Santo

Rio de Janeiro
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ÁREA DE
ATUAÇÃO
Ministério do
Desenvolvimento
Social e Combate a
Fome
Assistência Social e
unidades próprias

Ministério da Saúde
Unidades próprias,
administradas e
gestão.

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

SAÚDE

Ministério da
Educação
Unidades
conveniadas e
próprias.

EDUCAÇÃO

COMPROMISSOS:
- POLÍTICA NACIONAL
DE SAÚDE
- POLÍTICA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO
- POLÍTICA NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA
COLABORADORA SANDRA DA SILVA
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Saúde
A Pró-Saúde desenvolve projetos em três áreas: Saúde, Educação e Assistência Social. Abaixo,
conheça os projetos da Pró-Saúde em cada área de atuação.

Unidades
Próprias

Gestão

Serviços de
assessoria

Consultoria em
saúde

Administradas:

 Hospital Santa Juliana;
 Santa Casa de Penedo;
A Pró-Saúde está presente em 28municípios,
em Universitário
11 estados da federação:
Hospital
de Acre, Alagoas, Bahia,
Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará,Jundiaí.
Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.
ACRE: atua na administração do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.
ALAGOAS: atua na administração do Hospital Memorial Arthur Ramos, em Maceió, e da Santa
Casa de Misericórdia de Penedo.
BAHIA: possui duas unidades: Hospital Alayde Costa e UPA Escada. Também faz a gestão plena do
Centro de Saúde Maria da Conceição Santiago, da UPA Valéria, todos em Salvador, e do Hospital
Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Mairi.
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ESPÍRITO SANTO: a Pró-Saúde faz a gestão plena do Hospital Estadual de Urgência e
Emergência, em Vitória.
GOIÁS: a Pró-Saúde faz a gestão plena do Hospital de Urgência da Região Sudoeste, em Santa
Helena de Goiás.
MINAS GERAIS: a Pró-Saúde faz a gestão plena das
UPAS São Benedito e do Mirante, além do Hospital
Regional, que será inaugurado, todos em Uberaba.
TOCANTINS: a Pró-Saúde faz a gestão plena do Hospital
Municipal e Ambulatório de Especialidades Médicas,
além da UPA, ambos em Araguaína.
PARÁ: Hospital de Porto Trombetas, em Oriximiná; Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás
e Hospital Yutaka Takeda, em Parauapebas. Realiza também a gestão dos seguintes hospitais:
Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira; Hospital Regional do Sudeste do
Pará Dr. Geraldo Mendes de Castro Veloso, em Marabá; Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr.
Waldemar Penna, em Santarém; Hospital Galileu, em Belém; Hospital Metropolitano de Urgência
e Emergência, em Ananindeua; e o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém.
PARANÁ: a Pró-Saúde faz a gestão plena do Hospital Municipal Nossa Senhora dos Pinhais e da
UPA de Pinhais.
RIO DE JAINEIRO: a Pró-Saúde faz a gestão plena do Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer, da UTI do Hospital Carlos Chagas, do Hospital Estadual Anchieta, do Hospital Estadual
Getúlio Vagas- todos localizados na capital- e do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de
Caxias; e a UPA 24h Itaboraí.

RONDÔNIA: a Pró-Saúde possui um hospital em Guajará-Mirim, Hospital Bom Pastor.
SÃO PAULO: a Pró-Saúde faz gestão plena dos serviços
de Saúde de Catanduva; do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência de Mogi das Cruzes (SAMU); do
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes; do ProntoSocorro Engenho Novo, em Barueri; da UPA Macarenko
e PA Matão, Sumaré; do Hospital das Clínicas de Campos
Limpo Paulista. Também atua na administração do
Hospital Universitário de Jundiaí.
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Atendimentos em 2015

597.591

11.434.939
           

Total pacientes

Total ambulatorial

6.992.242                                   
Exames

10.249
Partos

59.606
Cirurgias
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UNIDADES PRÓPRIAS
Estado de Rondônia
Hospital Bom Pastor
O Hospital atualmente é
reconhecido como referência
junto às comunidades
indígenas da região, em
Guajará-Mirim. A unidade
realiza o projeto PróSocial Indígena, ofertando
atendimentos odontológicos,
consultas médicas nas
especialidades de Clínica
Médica, Pediátrica,
Oftalmológica, Cardiológica,
Ginecológica e Obstétrica.
Além de oficina de artesanato, apresentação de dança, cortes de cabelo e palestra nas áreas
de Saúde Bucal e Direito da Mulher. As ações do hospital visam prevalecer o atendimento ao
público indígena.
Estado da Bahia
Hospital Alayde Costa / Unidade de Pronto Atendimento
A unidade está localizada na
cidade de Salvador. A PróSaúde em 1º de setembro
de 2014 assumiu o hospital,
que conta com 81 leitos, alta
complexidade, referência
para tratamento de pacientes
de longa permanência
(crônicos), nas especialidades
de nefrologia, neurologia,
infectologia, medicina
intensiva, gastroendoscopia,
fisioterapeutas liderados por
um especialista com formação
em terapia intensiva. Unidade de Pronto Atendimento Porte III, porta aberta 24 horas com
especialidades: ortopedista, ultrassonografia, pediatria e clínica aos usuários do SUS.

19

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - VITÓRIA (ES)
COLABORADORA SANDRA REGIANE SANTOS E A PACIENTE SCHLENS STEIN

90%

Atendimento SUS
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Atendimentos em 2015
SUS

24.158 internação
Hospital Alayde Costa

6.232 internação
Hospital Bom Pastor

1.564  ambulatório
Hospital Bom Pastor

NÚMERO DE LEITOS

81
Hospital Alayde Costa

64
Hospital Bom Pastor

Fonte: TabWin - DataSUS
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HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - MOGI DAS CRUZES (SP)
COLABORADORA ELIANA CUNHA E A PACIENTE GABRIELA HELENA GOMES
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Palestras e Orientações aos usuários:
Ações de prevenção e promoção a saúde
1º Encontro Educacional para Cuidadores e Familiares:
“cuidando do cuidador, desfazendo paradigmas,
construindo novos conceitos”;
1º Encontro Regional de Saúde e Segurança: em
parceria com a comunidade local, colaboradores e
acompanhantes dos pacientes;
Orientações sobre doenças renais: promove medidas
de prevenção, com a realização de ações para 360 beneficiários da comunidade;
Prevenção e enfrentamento às DSTs: Considera o incentivo à testagem e tratamento, através do
diálogo e testes gratuitos.

Integração com a comunidade indígena: realizada anualmente na comunidade, traz
atendimentos médicos, emissão de documentos e entretenimento;
Mortalidade neonatal precoce: busca a puérpera para consulta, evita intercorrências neonatais;
Musicoterapia e psicólogo: Usa de elementos musicais e psicológicos, para a reabilitação de
usuários em hemodiálise. Insere o acolhimento em casos de óbitos pela equipe multidisciplinar;
Os primeiros cuidados com o recém-nascidos: orientar às gestantes através de cursos, sobre o
parto e pós-parto.
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HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL ALAYDE COSTA

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO SUDOESTE

HOSPITAL ONCOLÓGICO INFANTIL OCTÁVIO LOBO

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

24
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL GALILEU

UNIDADES DE GESTÃO
Número de Atendimentos - Hospitalar e Ambulatorial

556.620 internações
s 20 Hospitais

6.314.333  ambulatoriais
s 20 Hospitais

370.666  ambulatoriais
s 02 Unidades Básicas de Saúde

2.573.982  ambulatoriais
s 06 UPAs

541.448 ambulatoriais
s 01 Pronto Atendimento

979.705 ambulatoriais
s 01 Pronto Socorro

142.149  ambulatoriais
s 01 SAMU
Fonte: TabWin - DataSUS
25

Ações de prevenção e promoção a saúde
Acolhimento a pacientes psiquiátricos: proporciona um
espaço lúdico com cinemateca e ações culturais;
Alimentação infantil: foi elaborado uma espécie de feira
livre com diversos tipos de alimentos, frutas e verduras,
possibilitando o contato direto da criança;
Assistência ao paciente oncológico: Melhoria dos aspectos
psicológicos, que envolvem maior aceitação ao tratamento;
Combate à dengue na comunidade: realização de vistorias
nas residências, incentivando o cuidado com os focos de
proliferação do mosquito;
Contadores de Histórias: a importância de ler para uma
criança está conduzida na transformação coletiva;
Criança 10 – “trote zero”: ações educativas sobre o uso correto do acionamento do SAMU, realizado em
escolas municipais;
Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis: o projeto de saúde legitima diretrizes e
recomendações para o cuidado integral com o portador;
Interação musical: métodos de relaxamento, fundamentados através da música aos pacientes e familiares;
Observação Pediátrica: Desenvolver atividades lúdicas para aliviar o sofrimento das crianças assistidas;
Pacientes de longa permanência: garantir o ensino e conhecimento (educação regular) ao paciente internado;
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Campanhas nas unidades
Aleitamento materno: maior qualidade de vida para a criança;
Atenção pela Vida: chamar a atenção da
sociedade para o alto índice de mortes
e feridos no trânsito em parceria com o
Departamento Municipal de Trânsito e
Transporte Urbano (DMTU);
Combate ao fumo e colesterol: pautar
seus impactos e agravantes na Saúde
Pública;
Conscientização no trânsito: evidencia a
imprudência e o desrespeito às leis de trânsito;
Controle da Infecção Hospitalar: conscientizar crianças e acompanhantes, sobre a importância da
higienização das mãos;
Erradicação do trabalho infantil: Unificar a sociedade para combater esse tipo de atividade;
Incentivo à doação de sangue: movimento
de compromisso social a fim de beneficiar o
próximo;
Primeiro atendimento a vítima: Orientar os
agentes do município de Arujá as formas de
reduzir o sofrimento da vítima de acidente,
através de melhores condições, até o tratamento
definitivo;
Reduzir o tempo do atendimento médico:
determinar a área de atendimento primário, logo
o paciente será direcionado a sua efetiva especialidade;
Registro após o nascimento: realiza-se a distribuição gratuita de carteirinhas, como forma incentivo,
para o registo imediato do bebê;
Terapia ocupacional para paciente amputado: aborda novas possibilidades de qualidade de vida ao
usuário pós-amputado, visando acessibilidade;
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Acolhimento em casa de apoio: Após a
confirmação de internação ao usuário, o
acompanhante que não se enquadrar aos
critérios de acompanhamento direto do
usuário;
Direitos de Tratamento: realizado o
acolhimento de acompanhantes aos
usuários, que necessitam de internação
hospitalar, além do Tratamento Fora de
Domicilio (TFD) que recebe com o auxílio
da casa de apoio da região;
Compromisso da paternidade: o tema abordado também pensa na garantia de direito dos pacientes,
palestra ministrada por um advogado especialista em Direito Civil, com participação de usuários e
visitantes;
Integração entre gestante e hospital: as mulheres conheceram o ambiente hospitalar e são
informadas sobre normas e rotinas;
Manual do Paciente: todos os
pacientes recebem uma cartilha para
conhecimento dos serviços oferecidos e
rotina do hospital.

Palestras:
Gestão e sustentabilidade: abrange
escolas municipais e técnicas, o projeto
integra as experiências do hospital em
práticas sustentáveis;
Hipertensão Arterial: a falta de controle da pressão arterial e causas;
Prevenindo o Diabetes: visa chamar a atenção de quem está envolvido direta ou indiretamente nos
cuidados com diabetes;
Prevenção de lesões por quedas: Eventos que podem causar lesões em pacientes que retornam ao
lar depois da hospitalização.
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Notícias 2015:
Projeto "Viajando com Segurança" orienta motoristas em Goiás
Neste ano, o tema escolhido para a campanha foi “Seja
Você a Mudança no Trânsito”. O Hospital de Urgência da
Região Sudoeste (Hurso) estará novamente trabalhando
junto da AMT/Rio Verde, órgãos e entidades parceiras na
Semana Nacional de Trânsito, que acontecerá entre os
dias 18 e 25/9. Porém, já lançando a ideia na comunidade,
o Hurso realizou na véspera do feriado prolongado de
7 de setembro uma ação do Viajando em Segurança.
Os colaboradores voluntários foram orientados pela
Comissão de Humanização e fizeram uma blitz em uma
das saídas da cidade. A atividade foi realizada com a ajuda da Polícia Militar, e orientou com folders e
explicações mais de 150 motoristas quanto a necessidade de conscientização no trânsito.

IEC promove a Semana de Segurança do Paciente no RJ
O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC), no Rio de Janeiro (RJ), realizou a Semana de
Segurança do Paciente com o objetivo de incentivar a cultura de qualidade e segurança na assistência,
bem como implementar os protocolos das 6 Metas Internacionais de Segurança. A programação contou
com palestras e presenças de profissionais de outras unidades e do Consórcio Brasileiro de Acreditação.
O diretor Geral, José Donizetti, ressaltou “que esse treinamento é de extrema importância para que
possamos cumprir nossa missão de proporcionar o melhor atendimento e mitigar os riscos de todo e
qualquer tratamento de saúde”.

HMUE orienta sobre alimentação saudável
Buscando despertar o interesse dos seus
colaboradores e visitantes para a prática da
alimentação saudável, o Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua
(PA), promoveu conscientização sobre hábitos de
vida saudável. Organizado pela equipe do Serviço
de Nutrição e Dietética (SND), o evento recebeu
avaliação nutricional, bioimpedância e fotos.
“Excelente esse projeto. Eu não sabia meu peso e
nem minha altura, Agora, sei e posso me cuidar
melhor”, comentou Francineia Batista de Sousa.
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Programa de ação de saúde:
"Pró-Saúde no seu Bairro"
Ações em saúde, realizadas nos bairros da Vila Estação e Jundiapeba, ambas em Mogi das
Cruzes/SP, sob responsabilidade da equipe do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e
Pró-Saúde Sede.

Total de 629 atendimentos:
73 consultas com clínico-geral;
154 consultas com ginecologista;
200 testes de glicemia;
202 aferições de pressão arterial;
Pacientes dentro da faixa etária dos
45 aos 70 anos foram encaminhados
para exames de PSA;
Apoio de Assistentes Sociais;
Palestras sobre Hanseníase
e DST/Aids.
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EDUCAÇÃO
Em 1998, a Pró-Saúde lançou o
desafio de ampliar sua atuação
na comunidade e dar uma
contribuição decisiva na formação
e assistência às crianças e jovens
em situação de vulnerabilidade
social. No mesmo ano, a
instituição assinou convênio com
a Prefeitura de São Paulo para
atender três creches (ou Centros
de Educação Infantil, como são
conhecidos atualmente), na zona
Leste, totalizando 310 crianças.
Um ano mais tarde, foi inaugurado o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente (CECCA)
Padre João Biagioni, em Agulha, distrito de Fernando Prestes, uma das regiões mais carentes do
interior paulista, com população predominantemente agrícola. O projeto foi voltado à assistência de
crianças de zero a seis anos, em condições de risco ou situação de trabalho infantil.
Enquanto isso, na capital, as três creches foram consideradas modelo, ganhando o selo Escola
Solidária. Os Centros de Educação Infantil (CEIs), administrados pela Pró-Saúde, tem por finalidade
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade, em todos os seus aspectos:
físico, emocional, psicológico, intelectual e social. Por isso, a família e a comunidade são totalmente
inseridas na dinâmica das ações dos CEIS.

Alimentação de Qualidade
Boa alimentação é um complemento
importante para qualquer atividade educativa.
Criança bem alimentada tem mais energia
e ânimo para aprender. O cardápio escolar
servido às crianças conta com alimentação
voltada para cada faixa etária, de acordo com
o Departamento de Alimentação Escolar
da Prefeitura de São Paulo. As crianças se
alimentam com frutas, legumes, carnes,
sucos naturais e peixe.
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Profissionais capacitados
Uma equipe multidisciplinar elabora e cuida do modelo de aprendizagem de cada criança. Ela é
composta por diretor, coordenador pedagógico, professores de educação infantil e auxiliares de
berçário, enfermagem, administrativo, limpeza e cozinheira.

Capacitação
Toda criança exige atenção e cuidado! É na infância que os pequenos vivem um mundo de
descobertas, onde tudo é novidade. Por isso, a preocupação da Pró-Saúde com a qualidade dos
serviços oferecidos nos CEIs é uma constante. Todos os gestores, professores e técnicos recebem
permanente capacitação profissional de acordo com sua área de atuação.

Unidade própria
Centro de Convivência da Criança e do Adolescente
Inaugurado em 16/02/1998
Número de atendimento: 56 crianças, de 2 a 6 anos.
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Unidades Administradas

Centro de Educação Infantil Santa Rita
São Paulo -SP
Administrado desde 1/7/2015
Número de atendimento: 211 crianças,
de 0 a 3 anos

Centro de Educação Infantil Jardim São Jorge
São Paulo - SP
Administrado desde 1/7/1998
Número de atendimento: 160 crianças,
de 0 a 3 anos

Centro de Educação Infantil Jardim Eliane
São Paulo – SP
Administrado desde 1/7/1998
Número de atendimento: 144 crianças,
de 0 a 3 anos

Centro de Educação Infantil Lageado
São Paulo- SP
Administrado desde 1/7/2008
Número de atendimento: 244 crianças,
de 0 a 5 anos.
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CEI JARDIM SÃO JORGE - SÃO PAULO (SP)
CLARISSE DOS SANTOS E PEDRO MOREIRA

34

Ações Desenvolvidas com a Comunidade
Atividade extraclasse gratuita: passeio ao zoológico;
Bem-estar comunitário: corte de cabelo, designer de sobrancelhas, maquiagem, escova,
esmaltação, limpeza de pele e massagem relaxante;
Cuidados oftalmológicos: Teste de Visão e demonstração de óculos;
Indicadores de qualidade na educação: Auto Avaliação referente a qualidade de ensino nos Centros
de Educação Infantil;
Oficina de Artes e confecção: Propõe-se a confecção de objetos artesanais;
Oficina de culinária: com o intuito de criar hábitos saudáveis;
Saúde da Comunidade: Ações nas temáticas de saúde bucal, conscientização de DSTs/AIDS,
prevenção de roedores e reciclagem.
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Promoção Educacional e Social
Natal Solidário 2015 - A Pró-Saúde atendeu 698 cartinhas das crianças dos CEIs.
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Campanha do Agasalho 2015 - Centenas de peças de inverno arrecadadas e doadas às crianças,
adolescentes, adultos e idosos dos CEIs, CECCA, CCI e Projetos Sociais.
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Notícias 2015:
CEI Jardim São Jorge realiza atividade com animais
O CEI Jardim São Jorge, em São Paulo (SP),
realizou durante o período de recesso escolar,
com as turmas MGII B e C, uma atividade
para os pequenos conhecerem e identificarem
diversos animais (selvagens e de estimação)
para estimular o respeito, cuidado e amor
pelos animais.
O projeto foi promovido devido ao interesse
das crianças sobre o assunto e contou com o
apoio das professoras Vaneide e Michely. Foram
trabalhados os campos de linguagem verbal, musical teatral, corporal e artística.

CEI Lageado lança projeto Familia
O CEI (Centro de Educação Infantil) Lageado, em São
Paulo (SP), lançou recentemente o projeto “Família”.
A proposta foi criar um dia especialmente para as
famílias, com o objetivo de promover a interação entre
escola e pais.
A fim de estimular o desenvolvimento dos
sentimentos afetivos de carinho, amor e respeito ao
próximo o CEI teve a intenção de favorecer nas famílias
a construção da identidade pessoal, familiar e social.

Crianças vivenciam um pouco da Cultura Indígena no CEI Jardim Eliane
Considerando a data comemorativa do “Dia do Índio” e a
importância do trabalho pedagógico junto às crianças, as
professoras do Centro de Educação Infantil (CEI) Jardim Eliane,
em São Paulo (SP), programaram um trabalho de vivência da
cultura indígena.
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No cenário de uma aldeia composta por oca, pescaria, e o painel
para foto que retrata o tema “faz de conta que sou um indiozinho”
as crianças ouviram e se divertiram com a lenda da mandioca,
história contada por uma Índia (professora fantasiada).

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Convivência do Idoso
Agulha - Fernando Prestes - SP
Inaugurado em 18/10/10
Número de usuários: 35

Projetos Sociais
Agulha - Fernando Prestes - SP
Inaugurado em 1/7/2015
Número de usuários: 289

Ações Desenvolvidas com a Comunidade
Com quase 50 anos de atuação no país,
a Pró-Saúde foca suas atividades na
administração hospitalar e em projetos
sociais, sempre com o objetivo de levar um
atendimento humanizado e de qualidade aos
vários públicos, de diversas faixas etárias.
Periodicamente, a Pró-Saúde promove
feiras de saúde nos locais onde administra
hospitais, como forma de levar benefícios à
comunidade. A iniciativa, além de ser uma
importante prestação de serviços, cria laços
entre a entidade e a população. Nessas
ações, são realizados exames preventivos
para detectar hipertensão e diabetes, palestras sobre prevenção de câncer de mama e próstata,
entre outros temas.
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Atendimento aos diversos públicos
A Pró-Saúde atuou em diversos projetos sociais
em Agulha, distrito de Fernando Prestes (SP),
sempre em parceria com a municipalidade. No
Centro de Convivência do Idoso (CCI), o trabalho
desenvolvido proporcionava aos frequentadores
atividades de lazer, entretenimento, arte e
cultura, estimulando a integração social dos
idosos. Nesta linha, também foram desenvolvidas
ferramentas para o acesso às novas tecnologias,
proporcionando ao público desta faixa etária a
inclusão, fundamental no processo
de envelhecimento.
Outros projetos sociais foram desenvolvidos em Agulha, dirigidos a crianças, adolescentes e
adultos. Os atendimentos prestados tinham como objetivo realizar atividades de inclusão digital,
esportes, aulas de pintura e outros trabalhos artesanais. O Projeto Musical, com aulas de canto
e música, para estimular a acessibilidade e o interesse cultural, foi outro trabalho de muito êxito
realizado naquele distrito.

CCI, Projetos Sociais e CECCA realizam festa junina
No dia 19 de junho, foi realizado no
Clube Recreativo de Agulha, no distrito
de Agulha (SP), a Festa Junina do CCI
(Centro de Convivência do Idoso). Os
integrantes se vestiram a caráter,
com direito a comidas típicas e muita
diversão. A Pró-Saúde Projetos
Sociais, também em Agulha, realizou
festa com comemorações típicas da
data.
Já o CECCA (Centro de Convivência da
Criança e do Adolescente), também
em Agulha (SP), realizou arraial com as crianças. O evento contou com apresentação de danças,
brincadeiras com jogos de argola, pescaria e um lanche especial.
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PRÊMIOS
A INSTITUIÇÃO E SUAS UNIDADES CONQUISTARAM NO ANO DE 2015 PRÊMIOS, ACREDITAÇÕES E
CERTIFICAÇÕES EM DIFERENTES SEGMENTOS.
Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)
Certificação: ONA 3
Certificadora: ONA
Hospital Porto de Trombetas (PA)
Categoria: Segurança
Certificadora: Mineradora Rio do Norte (MRN)
Pró-Saúde Sede Administrativa
Certificação NBR ISO 14001:2004
Certificadora: Fundação Vanzolini
Regina Victorino, gerente de Filantropia

Líderes da Saúde
Categoria: Filantropia
Certificadora: Revista Healthcare Management
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PUBLICAÇÕES
A Pró-Sáude publica semestralmente a revista Notícias Hospitalares.

O boletim da entidade tem como objetivo divulgar as ações e treinamentos realizadas pelos projetos
e é divulgado semanalmente.
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GESTÃO AMBIENTAL
Ao longo do ano de 2015 a Pró-Saúde desenvolveu diversas ações de conscientização sobre o meio
ambiente em seus projetos.
CEI Jardim São Jorge promove projeto sobre o meio ambiente

O Hospital de Urgências da Região Sudoeste, de Santa Helena de Goiás (GO), promoveu o plantio de
mudas, doadas por uma usina da região, nas áreas verdes da unidade.
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Colaboradora do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), promove
reciclagem com materiais usados na unidade para confeccionar diversos objetos e jogos educativos,
como quebra-cabeças, números e letras, desenhos, cartões e agendas.

Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás (PA), lança a campanha Adote uma Caneca, para
economizar no uso de copos descartáveis.
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GESTÃO DE PESSOAS
A Pró-Saúde conta com colaboradores capacitados para prestar assistência de qualidade aos seus
assistidos, visando também a satisfação e orgulho em fazer parte da equipe.

- Saúde = 15.228
- Educação = 118
- Social = 690
- Autônomos = 246
- Estagiários = 7
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Notícias 2015:
HEAN realiza arraiá para os colaboradores
O Hospital Estadual Anchieta (HEAN) promoveu um arraiá
para seus colaboradores nos dias 14 e 15 de julho. A ação teve
como objetivo proporcionar maior interação entre as equipes,
aliviar o peso da rotina hospitalar e reforçar conhecimentos já
abordados em treinamentos.
O estacionamento foi ornamentado e uma grande mesa
com comidas típicas foi montada. Também não faltaram
brincadeiras tradicionais da data. A pescaria e o tiro ao alvo
foram associados ao conteúdo da política de segurança do
paciente e a infecção hospitalar, reforçando as políticas de
segurança de forma lúdica.

SESMT vacina colaboradores do Hurso
Após realizar campanha de vacinação no mês de maio, o Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), realizou no inicio de junho, uma campanha específica da
vacina Influenza para todos os colaboradores do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), de
Santa Helena de Goiás (GO).
Para a enfermeira do Trabalho, Patrícia Kill é importante trazer e disponibilizar vacinas como esta aos
funcionários do Hospital. “O Hurso é uma unidade de saúde de complexidade e abrange vários municípios,
o que consequentemente centraliza casos de pacientes em suspeita de gripe H1N1, dessa forma
precisamos estar preparados e proteger da melhor forma os colaboradores do Hospital para realizarem
seu trabalho de forma plena, eficiente e segurança”, explicou ela. As duas campanhas juntas superaram
as expectativas, atingindo mais de 70% dos colaboradores.

HMAR promove curso de libras para os colaboradores
Dando continuidade ao programa de
treinamentos de seus colaboradores, o Hospital
Memorial Arthur Ramos (HMAR), em Maceió
(AL), proporcionou aos seus profissionais a
capacitação na linguagem dos sinais (LIBRAS)
no contexto hospitalar, que irá ajudar na
comunicação e atendimento aos usuários com
deficiência auditiva. Com duração de três meses,
o curso foi ministrado pela facilitadora Kety Lucy.
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Colaboradores do HRPT participam de palestra de Gerenciamento de Resíduos
A Comissão de Resíduos do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA),
promoveu aos colaboradores da instituição a I Semana Amigos do Meio Ambiente com a realização de
uma palestra que abordou sobre Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e Resíduos
Sólidos e Perigosos.
A palestra foi ministrada por Acadêmicos de Engenharia Ambiental, uma parceria do HRPT com a
Universidade Estadual do Pará (UEPA), e teve como objetivo orientar e conscientizar os colaboradores da
importância do gerenciamento do resíduo hospitalar e o dano que esse material traz a saúde pública e
ao meio ambiente, caso não seja descartado de forma correta.

Colaboradores do 16º Centro de Saúde realizam ginástica laboral
Os colaboradores do 16º Centro de Saúde Maria da
Conceição, em Salvador (BA), participaram das sessões
de Ginástica Laboral realizada três vezes na semana,
antes do início das atividades, como parte do programa
do Núcleo de Qualidade.
As aulas são monitoradas por uma profissional de
Educação Física, o que transmite uma segurança ainda
maior para os colaboradores. A implantação da atividade
foi feita pelo gestor da unidade, Julio Eloy, visando
oferecer um ambiente de trabalho que proporcione
segurança, de acordo com os valores da instituição.

Marabá: Integração melhora desempenho de colaboradores
Cada novo colaborador que é admitido no Hospital Regional
do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá (PA), passa pela
integração, cujo objetivo é fazer com que o novo contratado
compreenda o funcionamento integral da unidade de
saúde. Essa medida, que parece simples, tem reflexos
extremamente positivos no atendimento de pacientes
e usuários, pois, independentemente do setor que o
colaborador trabalhe, ele terá noção em relação a quase
todas as atividades do hospital.
Na Integração são apresentados os principais conceitos, diretrizes e princípios do HumanizaSUS e
Política Nacional de Humanização, além de sensibilização quanto a técnicas de abordagem, acolhimento
e práticas de humanização, que são indispensáveis a todos os profissionais da saúde.
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PRÓ-SAÚDE NA MÍDIA
G1 - Gameterapia ajuda na recuperação de pacientes vítimas de acidentes, no PA.

O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC), no Rio de Janeiro (RJ), foi destaque no
jornal Folha de S.Paulo.
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BALANÇO PATRIMONIAL
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CEI LAGEADO - SÃO PAULO (SP)
ELIZABETH FAVATO
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“(...)Celebrarmos a missão de servir ao próximo porque cuidar da saúde das
pessoas, especialmente das que mais precisam, é um dos gestos de humanidade
dos mais importantes.”
Dom Hugo Cleilton da Silva Cavalcante
Vice-Presidente
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