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Governo do Pará inaugura Hospital Oncológico Infantil
O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém (PA) – primeiro
hospital público da Amazônia especializado no tratamento de câncer
para crianças e jovens de até 19 anos
– foi inaugurado na segunda-feira
(12/10), Dia das Crianças. A unidade
tem um centro médico com 108 leitos, sendo dez de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). A estrutura tem capacidade para atender 15 pacientes
concomitantes na quimioterapia, fazer 1.320 consultas de ambulatório
por mês e 378 internações.
O espaço também conta com um
solário localizado no quinto andar,
além de outras áreas que amenizam
o tratamento médico das crianças
com câncer, como brinquedoteca e

IEC promove ação
de higiene bucal

O Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer (IEC), no Rio de Janeiro
(RJ), realizou uma palestra sobre higienização bucal para alunos do Colégio
Estadual Souza Aguiar. Esta é a segunda
ação de sensibilização do IEC para a população do entorno.
Com o objetivo de colaborar para uma
saúde bucal mais efetiva, a dentista
Viviane Bagestão explicou aos alunos
como garantir uma melhor eficácia durante a escovação e exemplificou algumas doenças relacionadas. “É muito
importante falar sobre esse tema nas
escolas. Muitos deles nunca foram ao
dentista e hoje tiveram a oportunidade
de tirar dúvidas e aprender de forma lúdica”, enfatizou Viviane, acrescentando
que, para estimular os alunos, também
foram distribuídas escovas de dentes.

sala de música. “Estou ansiosa pelo
tratamento. Quero ver meu filho
logo curado. Saber que, em breve,
o hospital vai funcionar e vamos

ter um tratamento digno é uma felicidade enorme. Só quem é mãe e
passa por isso sabe o que estou falando”, comentou Nildene Santos.

UPAs de MG conscientizam usuários

A Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) das UPAs (Unidade de Pronto
Atendimento) 24h Mirante e São
Benedito, localizadas em Uberaba
(MG), realizaram uma sala de espera
sobre Educação no Trânsito. A ação,
feita em parceria com a Secretaria
Municipal de Defesa Social, Trânsito
e Transporte (SEDEST), contou com
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a participação de colaboradores, pacientes e acompanhantes.
O objetivo das palestras foi conscientizar a população de que a educação no trânsito é uma questão de
cidadania e de mudança de atitude.
Fazer com que a população se atente
aos índices alarmantes de fatalidades
decorrentes de acidentes é de grande importância na mudança para um
comportamento mais respeitoso, responsável e na preservação da vida.
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Crianças passeiam em Chácara Encantada

CEI comemora Dia
dos Professores
O Centro de Educação Infantil (CEI)
Jardim Eliane, em São Paulo (SP), parabenizou cada professora pela dedicação em seu trabalho e por fazer a diferença na vida de cada criança. Como
lembrança, a unidade entregou uma
lembrança para cada professora.

O Centro de Educação Infantil (CEI)
Jardim São Jorge, em São Paulo (SP),
proporcionou, aos seus alunos, um
dia de lazer e muita diversão no passeio para a Chácara Encantada.
Durante a visita, que aconteceu

no dia 30/9, os pequenos conheceram diversos animais, brincaram
em piscina de bolinhas, passearam
pela fazenda, ouviram histórias infantis e assistiram uma apresentação de palhaços.

HEGV realiza treinamento contínuo de profissionais das UTIs
Com o objetivo de melhorar continuamente a qualificação dos profissionais do Serviço de Terapia Intensiva,
o Programa de Educação Continuada
do Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), no Rio de Janeiro (RJ), realiza
ações de capacitação, semanalmente,
incluindo teoria e prática, além de dis-

cussão de artigos científicos.
Segundo Giulliana Moralez, coordenadora do Bloco Crítico da unidade, a
qualificação e treinamento do grupo
de profissionais que atua em terapia
intensiva são decisivos para que se alcance um bom desempenho assistencial. “A gente vem mantendo o quadro
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de atividades semanais com aulas teóricas e práticas à beira-leito há alguns
meses. As atividades são organizadas,
elaboradas e supervisionadas pelos
médicos-rotina das UTIs e tem foco
no aprimoramento das competências
requeridas para o desempenho da especialidade”, explicou.
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