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Recém-nascidos sairão da maternidade com RG
O Programa Novo Cidadão,
lançado no Rio de Janeiro, na
semana passada, está emitindo
carteira de identidade com
Registro Geral (RG) para os
recém-nascidos.
A expectativa é de que, até o
fim do ano, seis maternidades ofereçam o serviço, e n t r e
elas as do Hospital Estadual
R o c h a F a r i a e do Hospital
Adão Pereira Nunes, ambas
administradas pela Pró-Saúde.
Dados do IBGE mostram que
4,5% da população está em

situação de sub-registro, ou
seja, não existe formalmente
para a sociedade.
Postos do Detran estão sendo instalados nas maternidades para fornecer o documento,

facilitando a localização de
desaparecidos e protegendo
as crianças de sequestros.
O serviço é gratuito e também oferece atendimento às
mães que não possuem carteira de identidade e certidão
de nascimento.
Emitindo o RG logo após o
nascimento, a segunda via
do
documento
(obrigatória
antes dos 18 anos) também
será gratuita. Para isso, os
pais deverão preencher um
formulário próprio.

Festa anima usuários e colaboradores no Pará
O Hospital Regional Público
da Transamazônica, em Altamira (PA), preparou uma festa junina especial para pacientes,
acompanhantes e colaboradores do setor de Hemodiálise da
unidade. O evento contou com
a apresentação do grupo folclórico “Cheiro do Pará”, que
levou muita alegria aos convi-

dados com as danças típicas
da região Norte.
A Banda Municipal de Música
também participou da festa do
HRPT, tocando forró e xaxado.
A ação proporcionou momentos
de lazer e descontração a todos
na unidade. Durante o evento,
também foram servidos lanches
típicos de festa junina.

Pacientes de Barueri fazem passeio no parque
Um projeto do Hospital Municipal
de Barueri Dr. Francisco Moran,
em São Paulo, levou pacientes
para um ambiente diferente, na
semana passada.
Internados há vários dias, Jorge
Luiz e Isabel Teixeira fizeram um
passeio no parque municipal de

Barueri, que fica ao lado do hospital, e foram acompanhados por
profissionais da unidade.
O objetivo do passeio foi distrair
os pacientes do ambiente hospitalar para aliviar a tensão,
após dias de tratamento contínuo
na unidade.
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Campanha do HRBA oferece serviços à população
Com o objetivo de levar ações
preventivas e aproximar os seus
serviços da comunidade, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), promoveu a campanha ‘Inspire-se”.
A equipe da unidade realizou
um levantamento das carências
e desenvolveu atividades visando a melhoraria da qualidade de
vida da população.
A programação aconteceu no
bairro do Diamantino, onde foram
realizados mais de 100 atendimentos médicos com especialis-

tas nas áreas de Pneumologia,
Mastologia, Hematologia, Oncologia Clínica, Urologia e Clínica
Médica, além de exames de imagem. Parceiros do HRBA também
proporcionaram à população tra-

tamento de beleza, massoterapia e palestras educativas.
De acordo com uma das coordenadoras do projeto, Deusilene
Pontes, as ações do HRBA são
sempre voltadas para um tema
diferente na área da Oncologia.
“Nós levamos, além do atendimento médico e nutricional,
ações de beleza e palestras,
como a da Polícia Federal sobre
as drogas, e também de saúde,
sobre a prevenção do câncer.
Nesse dia, foi deba tido o câncer de pulmão”, declarou.

HMC faz treinamento sobre aleitamento materno
O Hospital Municipal de Cubatão (SP), que possui desde
2011 o título de Hospital Amigo
da Criança, realizou um treinamento aos colaboradores para promover, proteger e apoiar
o aleitamento materno.
Toda área assistencial e de
atendimento participou do curso,
que estabeleceu os “Dez passos para o sucesso do aleitamento materno”. Durante o
treinamento, foram ministradas

aulas teóricas e oficinas, além
de dinâmicas e peças teatrais,
com a participação dos “Artistas da Saúde”, explicando de for-

ma lúdica e descontraída a importância da amamentação.
Com o título de Hospital Amigo
da Criança, a unidade tem como
prática orientar as gestantes
e mães que deram à luz recentemente sobre a diminuição do
índice de parto cesárea do hospital, redução da média de permanência no setor de obstetrícia, aumento do vínculo afetivo entre mãe e recém-nascido,
entre outros temas.
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Estudo de caso envolve profissionais no Rio
A equipe do Hospital Estadual
Anchieta, no Rio de Janeiro,
participou da 1° Sessão Clínica
de Fonoaudiologia da unidade.
O objetivo da reunião foi discutir o caso do primeiro paciente
recebido na unidade, proveniente do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, também
administrado pela Pró-Saúde.
Na apresentação, foram abordadas questões da doença do
paciente e de todo o trabalho
realizado na reabilitação fono-

audiológica. “O paciente foi diagnosticado no IECPN com um
tumor cerebral e sequela de um

Acidente Vascular Cerebral (AVC)
no pós-operatório. Nosso objetivo era reabilitá-lo tanto na condição motora, quanto na fonoaudiologia. Hoje, ele se comunica normalmente”, explicou
Márcio Moreira, fonoaudiólogo
da unidade e palestrante do
estudo de caso.
O evento aconteceu no centro
de estudos do hospital e contou com a presença de médicos, enfermeiros, nutricionistas,
fisioterapeutas, entre outros.

Férias: veja dicas de brincadeiras e atividades
Durante as férias escolares,
muitos pais ficam sem ideias
do que fazer com os filhos e acabam ficando em casa. Até os
6 anos de idade, principalmente, é
muito importante estimular a criatividade, habilidades motoras e
desenvolvimento social.
É durante as férias que as crianças podem aproveitar mais o
tempo livre para fazer brincadeiras que têm interesse, e os pais
podem apoiar esse momento.

Veja algumas dicas para aproveitar as férias escolares:
- Escolha um dia para levar toda

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

família ao parque;
- Aproveite um pouco do tempo
livre para ensinar seu filho a andar
de bicicleta;
- Cinema é uma ótima opção para
sair da rotina cansativa;
- Quando estiver em casa, faça
brincadeiras com seu filho: amarelinha, caça ao tesouro, escondeesconde, pula-corda;
- Prefira distrair seu filho com
livros e esportes em vez de computador, celular e videogame.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
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