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Marabá realiza cirurgia inédita com auxílio de impressão 3D
Vítima de um acidente com arma
de fogo, Marcos da Silva Santos, 35
anos, chegou ao Hospital Regional do
Sudeste do Pará “Dr. Geraldo Veloso”
(HRSP), em Marabá (PA), no dia 30
de janeiro, com o rosto desfigurado,
vítima de um disparo de uma espingarda calibre 20. Apesar da gravidade, a equipe do hospital empenhouse para salvá-lo com uma cirurgia de
emergência. Ali teve início um dos
tratamentos mais complexos – marcado por procedimentos inéditos –
jamais realizado em hospital público
do sul e sudeste do Pará.
Marcos foi submetido a três cirurgias,
culminando a série com o implante
de uma prótese de titânio criada com
base em um modelo do seu próprio

crânio, produzido por impressora 3D.
Nessa terceira cirurgia, que demorou
2h, os cirurgiões fizeram um enxerto na
mandíbula para reconstruí-la com uma
placa de titânio. “Só tenho coisas boas
para falar do tratamento que recebi.
Estou satisfeito. Tenho que agradecer,
primeiramente, a Deus e depois a este
hospital que me acolheu e me deu toda
essa assistência”, relatou Marcos.
A equipe, chefiada pelo cirurgião
buco-maxilo, Antônio José Pimenta Chaves, fez um ensaio no protótipo do crânio para modelar a placa
de titânio ao formato da mandíbula. Na cirurgia, o ortopedista retirou
um pequeno pedaço do ilíaco (osso
do quadril) do paciente e enxertou
na mandíbula, e em seguida fixou a

placa de titânio, que se encaixou perfeitamente à mandíbula, a cirurgia foi
considerada um sucesso pela equipe,
integrada também pelo ortopedista
Flavio Moreira Viana de Rezende e
pelo anestesiologista Bruno Oliveira
Câmara Ferreira.

Colaboradoras do Banco de Leite do HERF recebem certificado
Na última semana, Patrícia Meirelles
e Cristina Dorbação, responsável Técnica e Enfermeira, do Banco de Leite
Humano do Hospital Estadual Rocha
Faria (HERF), no Rio de Janeiro (RJ),
receberam o Certificado Tutoras por
participarem da oficina “Mulher Trabalhadora que Amamenta”. O curso
é oferecido a profissionais sensibiliza-

dos com o tema e tem como objetivo
capacitar e ensinar sobre a importância da manutenção do leite materno.
“Estamos muito felizes com mais
essa certificação, que só vem para somar. O Banco de Leite tem função de
promover, apoiar e proteger a amamentação exclusiva com leite materno”, ressaltou Patrícia.

Prefeitura de São Paulo inaugura oficialmente CEI Santa Rita
A Prefeitura de São Paulo inaugurou, na terça-feira (29/9), o Centro de
Educação Infantil Santa Rita, na Zona
Leste da capital. Administrado pela
Pró-Saúde, esta é a quarta unidade
educacional mantida pela entidade,
sob convênio com a Secretaria Municipal de Educação.
Representando a Presidência da entidade, o Padre Roberto Preczevski discursou durante a cerimônia que reuniu
autoridades municipais, pais de alunos
e comunidade. O evento também con-

tou com as presenças da gerente de
Filantropia da entidade, Regina Victorino, do secretário municipal de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, e do
prefeito Fernando Haddad.
Após visitar a unidade, o prefeito elogiou a atuação da Pró-Saúde na unidade. “Essa parceria vem dando muito
certo. Vamos dobrar o número de vagas em creches, para chegar em outubro ou novembro do ano que vem e
atender todos que estiverem na fila da
matrícula”, afirmou Haddad.
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Hospital de Pinhais é elogiado pelo Ministério da Saúde
O Hospital Municipal Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais e a UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento), em Pinhais (PR), receberam, no dia 28/10,
a visita do PNASS (Programa Nacional
de Avaliação dos Serviços de Saúde),
realizada pelo Ministério da Saúde,
que tem como objetivo avaliar as instituições do SUS nas dimensões de
estrutura, processos de trabalho, resultados relacionados ao risco e satisfação dos usuários.

Após a conclusão da visita, foi realizada reunião de fechamento com os
membros da diretoria e o Núcleo de
Qualidade e Segurança do Paciente
que contou ainda com a participação
da Secretária Municipal de Saúde,
Adriane da Silva Jorge Carvalho. A avaliadora do Ministério da Saúde, Evelin
Brito, elogiou a estrutura e as instalações da instituição e parabenizou a
organização dos processos internos
desenvolvidos e os seus resultados.

SP: Pró-Saúde realizou 1ª SIPAT da Sede Administrativa
A Pró-Saúde realizou, de 28 de setembro a 2 de outubro, a 1ª SIPAT
(Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho) da Sede Administrativa, em São Paulo (SP). O
evento contou com palestras sobre
diversos temas, entre eles, Saúde
Financeira, Qualidade de Vida e Segurança no Lar. Sessões de Quick
Massage também foram realizadas.
O objetivo é disseminar uma cultura
prevencionista entre os colaboradores da entidade.
Segundo o setor de Serviço Especializado em Engenharia de Segu-

rança e Medicina do Trabalho (SESMT), responsável pela organização
do evento, a programação abordou

diversos riscos que os colaboradores
da Sede Administrativa estão expostos no dia a dia.

Coren-BA empossa à Comissão de Ética do 16º Centro de Saúde
O Conselho Regional de Enfermagem da
Bahia (Coren-BA) empossou, na última
segunda-feira (28), os novos membros
da Comissão de Ética em Enfermagem
(CEEn) do 16º Centro de Saúde (Maria
Conceição Santiago Imbassay), em Salvador (BA). Os enfermeiros e técnicos
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de enfermagem acompanharam atentos as orientações da presidente do Coren-Ba, Maria Luísa de Castro Almeida,
que falou sobre as ações do conselho,
além de esclarecer a respeito das atividades realizadas.
O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Coordenadoria de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

