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IEC irá atender casos suspeitos de microcefalia ligados ao Zika

A Secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do
Cérebro Paulo Niemeyer (IEC) lançaram, no dia 29/02, o primeiro projeto
do país para o acolhimento de crianças com microcefalia expostas ao Zika
vírus e de gestantes com diagnóstico
positivo para a doença.
O projeto já foi iniciado e prevê a rea-

lização de consultas multidisciplinares e
exames de alta complexidade. A estimativa é de que 50 pacientes sejam atendidos por mês nesse programa, totalizando cerca de 250 consultas. Todos os
bebês diagnosticados com microcefalia
e que tiver suspeita de ligação com o
Zika vírus, serão atendidos no IEC.
Os pacientes e familiares também

irão passar por um acompanhamento
com pediatras, neuropediatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicoterapeutas. Na sequência,
será realizado o agendamento de exames complementares para bebês e grávidas. Os médicos do IEC irão avaliar os
resultados dos exames e orientar sobre
o tratamento adequado.

No Pará, HRBA recebe Mogi oferece terapia ocupacional para
residentes médicos pacientes internados na unidade
Referência na formação profissional,
o Hospital Regional do Baixo Amazonas
(HRBA), em Santarém (PA), recepcionou, na semana passada, os novos residentes da Universidade do Estado do
Pará (Uepa). No total, foram 20 na residência médica e 14 na multiprofissional.
Neste ano, foram preenchidas vagas
em nove especialidades para residência médica e três delas terão turmas
pela primeira vez.
A Terapia Ocupacional utiliza recursos
terapêuticos para prevenir e tratar dificuldades físicas e psicossociais. E é esta
ciência que os pacientes do Hospital
Municipal de Mogi das Cruzes passaram a contar na equipe multidisciplinar.
Os terapeutas ocupacionais atuam na
reabilitação de pacientes com vários tipos de disfunções, desde neurológicas
até ortopédicas. Trata-se de uma esAntes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

pecialidade que contribui para o tratamento de traumatismos cranianos, acidentes vasculares cerebrais, Parkinson,
Alzheimer, entre outros.
De acordo com Natacha Harumi Ota,
responsável pela atividade no hospital,
o trabalho do grupo ajuda os pacientes
internados na UTI e no setor de internação a conseguirem uma recuperação
completa de forma mais rápida.
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Em Campo Limpo Paulista, SAU auxilia na melhora do atendimento

O Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista mantém, há três anos, o
Serviço de Atendimento ao Usuário
(SAU). Trata-se de um canal de comunicação que permite aos pacientes
participarem das melhorias implantadas no dia a dia da unidade.
“Mais do que participar, o SAU é

uma forma de estimular o envolvimento dos usuários com o hospital”,
afirma Dirce Tozzi, responsável pela
coordenação do serviço.
Além de reclamações, os usuários
buscam o SAU para elogiar e solicitar outros serviços. O setor também
realiza permanentemente pesqui-

sas de satisfação junto aos pacientes e acompanhantes.
Em janeiro, dos 187 pacientes internados que receberam alta na unidade,
136 responderam aos questionários —
97,35% avaliaram o atendimento como
ótimo ou bom. Esse percentual está acima da meta de satisfação, que é de 90%.

"Na próxima edição
o boletim terá
novidades, aguarde!"

BA: 16º Centro de Saúde promove caminhada contra o Aedes
O 16º Centro de Saúde Maria da Conceição, em Salvador (BA), promoveu,
no dia (26/02), a 1º Caminhada Eco
Saúde. A ação teve como tema “Mãos
em ação! Unidas contra o Aedes aegypti”, foi liderada pela colaboradora
Itana Moraes, em parceria com agentes comunitários, além de contar com
o apoio da Polícia Militar da Bahia.
A caminhada teve como objetivo
incentivar a prevenção de possíveis focos do mosquito e mobilizar
a comunidade quanto aos perigos
do Aedes aegypti, transmissor de
doenças como dengue, Zika vírus e

chikungunya. Além de alertar sobre
formas de combatê-lo.
Os participantes do evento percor-
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reram uma das principais ruas do
bairro, distribuíram folhetos de orientação e armadilhas contra o Aedes.
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