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Discovery Channel grava casos raros tratados em Santarém
Quatro casos de doenças raras e
complexas acompanhadas pelo corpo médico do Hospital Regional do
Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), chamaram a atenção da
produção da série Meu Corpo, Meu
Desafio, do canal Discovery International. Em janeiro, a equipe esteve
em Santarém (PA), para as gravações. A previsão é de que a reportagem vá ao ar em julho deste ano.
“Nunca imaginei que pudesse existir um hospital com tanta qualidade
em uma região tão remota”, disse
Matthew Lynch, que está à frente

da produção e direção do programa. Além de ressaltar a excelência
da equipe médica e do atendimento
que o hospital oferece, preocupando-se com a responsabilidade social, ecológica e educacional. Ainda

segundo Lynch, a finalidade do programa é justamente mostrar casos
extraordinários e que possam servir, não só de exemplo e motivação
para muitos, como também ajudar
alguém em algum lugar do mundo.

MG: UPAs implantam Doutores da Alegria animam o HEAPN
espaço de hidratação

A hidratação é uma medida simples e que pode salvar vidas quando
se trata da dengue, doença transmitida pela picada do mosquito Aedes
aegypti. Por isso, as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) 24h do
Mirante e São Benedito, em Uberaba (MG), implantaram um espaço
de hidratação oral para ressaltar
a importância de beber água para
evitar que a doença se agrave.
O espaço também oferece aos
usuários informações básicas sobre os cuidados durante o tratamento da doença. Para evitar a
proliferação do Aedes aegypti, não
acumule água parada em vasos,
pneus, latas e garrafas.

Os Doutores da Alegria anteciparam
o Carnaval e fizeram a festa nas enfermarias do Hospital Estadual Adão
Pereira Nunes (HEAPN), no Rio de Janeiro, na última semana. O Bloco Seringa Solta invadiu os corredores do
HEAPN com uma explosão de cores,
bom humor e muitas marchinhas.
O bloco quebrou a rotina do hospital e interagiu com os colaboradores,
acompanhantes e pacientes. Internada
à espera de uma cirurgia, Dona Terezinha, viúva de 86 anos, estava no leito
quando ouviu a cantoria e foi para o
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corredor acompanhar. Muito animada,
ela puxava o coro das marchinhas. “Isso
traz muita alegria para a gente. Eu gosto disso”, disse ela.
A coordenadora do grupo Doutores da Alegria no Rio, Silvia Contar, explicou que esse trabalho na
época do Carnaval vem sendo desenvolvido há seis anos e exige um
treinamento para a apresentação
nos hospitais. “Em alguns locais, o
volume do som tem que ser baixo,
mas a alegria dos pacientes ‘grita’
em sorrisos”, destacou.
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Hospital de Vitória realiza campanha de conscientização
O Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória (ES), iniciou,
em 4/2, a campanha “Divirta-se com responsabilidade’’, um alerta ao Carnaval.
A equipe do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) entregou aos usuários
folhetos com orientações sobre os cuidados com a saúde e a importância de doar
sangue nessa época. O Departamento
Estadual de Trânsito (Detran-ES) disponibilizou à campanha orientações para pedestres, motociclistas e condutores.
“Em função do crescimento de acidentes no trânsito, a demanda de bolsas de
sangue aumenta nos hospitais. Portanto,
é relevante conscientizar e incentivar
a sociedade sobre doação de sangue’’,
alertou a enfermeira da Educação Permanente, Flávia Lyrio.

Catanduva promove capacitação de Atendimento de Urgência
Enfermeiros dos Serviços de Saúde de
Catanduva, em Catanduva (SP), participaram, em 28/1, de um Treinamento
de Atendimento de Urgência (Parada
Cardiorrespiratória e Ventilação Máscara Ambu). A ação aconteceu na Faculdade de Medicina de Catanduva/
Hospital Emílio Carlos e foi ministrada
por João Paulo Galdesan, médico residente em Cirurgia Geral.
A ação reuniu 31 enfermeiros e foi organizada pela equipe técnica da Pró-Saúde.
“Esse treinamento foi muito relevante, pois apesar das Unidades de Saúde não terem como objetivo o atendimento de urgência e emergência,

são portas de entrada do sistema de
saúde. Por isso, podem ocorrer casos
em que os profissionais se deparem

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

com esse tipo de situação”, comentou
Fabiana Lora, enfermeira supervisora
técnica da Pró-Saúde em Catanduva.
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