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Grupo de palhaços anima pacientes do HEGV

O Hospital Estadual Getúlio
Vargas (HEGV), no Rio de Janeiro
(RJ), recebeu mais uma animada
visita do grupo “Sorriso de Criança”. Esta parceria começou há
6 meses, desde então, as ações
acontecem, mensalmente, na
última quinta-feira de cada mês.
Desta vez foram quase duas horas de alegria por todos os setores do hospital.

Os palhaços Pateta, Amnésia,
Cacatua e Psiu fizeram a alegria
de todos presentes na unidade.
A prova disso veio da declaração
emocionada de Rayssa Silva, mãe
do pequeno João Victor, que está
internado na enfermaria pediátrica, devido a uma pneumonia.
“O João está muito feliz, com um
sorriso sincero. Aliás, eu também
estou, pois não esperávamos

essa alegria logo de manhã”,
contou Rayssa.
A fisioterapeuta Cíntia Leite,
responsável pela visita, diz que a
presença dos palhaços é muito importante: “O processo de qualquer
doença pode deprimir um paciente.
No entanto um sorriso pode desconstruir o medo e a ansiedade
gerados durante todo o processo
de hospitalização”, explicou.

Hospital de Marabá é o destaque na região
Marabá (PA), completou 103
anos de história na última terça-feira (5/4). Com mais de 250
mil habitantes, o município é um
dos mais populosos do Pará, tem
forte participação na economia
do Estado e, também, se destaca na área da saúde. O Hospital
Regional do Sudeste do Pará – Dr.
Geraldo Veloso (HRSP), é referência no atendimento em traumato-ortopedia para 22 municípios
da região, beneficiando mais de 1
milhão de pessoas.

Para o diretor geral do HRSP,
Valdemir Girato, a criação do
Hospital Regional possibilitou à
população atendimento em média
e alta complexidades que não é
ofertado em outra unidade da rede
pública na região e, em alguns
casos, nem na rede particular.
A unidade possui 115 leitos,
desses 77 são de unidade de
internação clínica e cirúrgica e
38 são de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), sendo 20 de UTI
Adulto, nove de UTI Pediátri-
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ca e nove de UTI Neonatal. O
HRSP realizou, no ano passado, 22.798 consultas médicas,
213.895 exames, 6.355 sessões
de reabilitação, 3.371 internações e 2.790 cirurgias.
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FIFE 2016: Pró-Saúde marca presença em evento
A Pró-Saúde, entidade filantrópica sem fins lucrativos, participou
do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégia (FIFE 2016), em
Fortaleza (CE), de 5 a 8/4. A gerente
de Filantropia, Regina Victorino, representou a entidade no evento, que
teve como objetivo apresentar boas
práticas de gestão de uma organização social, bem como o cenário
atual e tendências do setor para os
próximos anos.
Alguns temas abordados foram
elaboração de projetos, legislação
trabalhista, captação de recursos,
redes sociais e engajamento digi-

tal, a crise no Brasil e seu impacto
nas organizações, entre outros que
contaram com a expertise de 60 palestrantes distribuídos em 100 palestras.
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RÁPIDAS

Em Belém, a Gerência de
Comunicação participou do PréPublicom e realizou o Encontro
de Comunicação Pará 2016.
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Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC), em Mogi das
Cruzes (SP), comemora o Dia
Mundial da Nutrição (31/03).

UPA Macarenko oferece espaço para crianças
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Crianças atendidas na UPA24h
(Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko, em Sumaré (SP), ganharam um espaço
para a diversão, enquanto aguardam atendimento.
O “Cantinho da Criança” foi
instalado na recepção da pediatria. Lá, os pequenos encontram
livros de histórias para colorir e
diversos brinquedos educativos.
Um outro “Cantinho” também foi
montado na área de observação,
onde as crianças ficam interna-

das para tratamento.
A iniciativa, implantada pela Comissão de Humanização da UPA,
tem como objetivo reduzir o estresse que algumas crianças sentem quando estão fora de suas casas, em um ambiente hospitalar.
“São espaços preparados
para oferecer aos pais a possibilidade de entreterem seus filhos enquanto aguardam atendimento”, observa a gerente de
Enfermagem da UPA, Liamara
Kano Bariviera.
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No Dia Mundial da Saúde (07/04),
UPAs Mirantes e São Benedito,
em Uberaba (MG), recebem a
visita do palhaço Sorrisão.

Hospital Alayde Costa, 16º
Centro de Saúde e UPA Valéria,
em Salvador (BA), conscientizam
sobre uso racional da água.
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