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Pesquisa do Metropolitano é destaque em revista nacional
Uma pesquisa produzida pela Residência Multiprofissional de Fisioterapia do Hospital Metropolitano
de Urgência e Emergência (HMUE),
em Ananindeua (PA), ganhou repercussão nacional após a publicação de artigo cientifico na revista
Prática Hospitalar.
O estudo foi conduzido pelo fisioterapeuta coordenador de Ensino
e Pesquisa do HMUE, Leonardo Ramos, e pela supervisora da Reabilitação, Gabriela Lima. O tema abordado foi o impacto da fisioterapia

na reabilitação de pacientes submetidos à drenagem de tórax. Foram
analisados cerca de 200 prontuários,
de ambos os sexos, de 18 a 59 anos.
De acordo com o levantamento, o trauma foi responsável por
37,5% das internações em uma
UTI de cirurgia torácica. Além disso, foi concluído que durante a internação do paciente submetido
a tratamento cirúrgico, por meio
de drenagem torácica com atendimento de fisioterapia, houve predomínio do sexo masculino.

Enfermagem do 16º Centro de Saúde promove ações sociais
As cinco equipes de enfermagem
do 16º Centro de Saúde de Imbassay, em Salvador (BA), deram início
a campanha “O que você faz pela
paz?”. A ação tem como objetivo ajudar aqueles que precisam de atenção e cuidados, mas que muitas vezes são esquecidos pela sociedade.
Em 13 de janeiro, a primeira equipe
realizou o “Sopão Solidário”, que beneficiou cerca de 200 moradores de rua
de Salvador. A segunda turma fez uma
visita ao Lar Irmã Benedita Camuruji,

observou as dificuldades que o orfanato
enfrentava, e arrecadou alimentos perecíveis que foram doados para o local.
A terceira equipe foi até o orfanato
Lar da Criança, e após autorização do
juizado de menores, organizou um passeio ao zoológico para 12 crianças com
direito a piquenique.
As outras duas equipes de enfermagem irão realizar ações no final de janeiro, uma delas irá promover uma tarde
de bate-papo em um asilo e a outra irá
visitar duas escolas públicas.

UPAs 24h de Uberaba realizam campanha “Adote um Copo”
As Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) 24h São Benedito e do Mirante,
localizadas em Uberaba (MG), iniciaram
nesse mês de janeiro, uma campanha
para conscientizar os colaboradores a
diminuir o número de copos descartá-

veis utilizados diariamente. A campanha
foi nomeada como “Adote um Copo”.
Cartazes foram espalhados pelas duas
UPAs com informações para incentivar
os colaboradores a adotar um copo
por dia, e personalizá-lo com o próprio
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nome. Uma forma de não ter que pegar
um novo copo toda vez que for beber
água. Essa ação visa a preservação do
meio ambiente, diminuindo os gastos e
também o desperdício de copos descartáveis nas UPAs.
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