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Pró-Saúde lança a Campanha de Natal 2016

A Pró-Saúde já está no clima de
Natal. Nesta segunda-feira, 7/11,
aconteceu o lançamento da Campanha de Natal 2016, na Sede
Administrativa, em São Paulo
(SP), com a presença do presidente da Pró-Saúde, Dom Eurico
dos Santos Veloso.
Com o tema “Árvore dos Sonhos: vamos plantar a felicidade
no coração de uma criança e doar
presentes neste Natal”, todos os
757 alunos dos CEIs Jardim São

Jorge, Jardim Eliane, Lageado e
Santa Rita, todos administrados
pela entidade, serão beneficiados.
Neste ano, a sustentabilidade
dará o tom da campanha e árvores feitas de galhos naturais
serão colocadas em todos os
andares da Sede Administrativa.
Dom Eurico ressaltou: “As
luzes estão acesas, lembrando
os presentes que serão colocados aos pés da árvore para
que ela se torne uma realidade,

trazendo a felicidade a muitas
crianças e adultos, também,
porque quando nós acolhemos e
fazemos feliz uma criança, nós
fazemos, talvez, mais feliz ainda
seu papai, sua mamãe, seus irmãos, seus avós ou aqueles que
cuidam destas crianças”.
A Campanha de Natal deste
ano também possui a proposta
de integrar todas as unidades
administradas pela Pró-Saúde,
nos diferentes estados do País.
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Nutrição auxilia pacientes renais crônicos
O Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA), está oferecendo um
serviço diferenciado aos pacientes com doenças renais. Desde
o mês de outubro, o Serviço de
Nutrição e Dietética, em parceria com a equipe de Nefrologia,
desenvolve o projeto “Medida Caseira dos Alimentos”.
Quando chegam ao hospital para
consulta e/ou realizar o procedimento de hemodiálise, os pacientes são entrevistados pela nutricionista, Viviane Cunha, que contam
sobre o consumo nutricional do dia
anterior e as quantidades de comidas e bebidas ingeridas.

A proposta é deixar a alimentação mais próxima da realidade
dos usuários e, ao mesmo tempo, reduzir o acúmulo de toxinas
que seriam eliminadas pelos
rins. Isso contribui para evitar
problemas como a retenção de
líquido, que pode causar edema
pulmonar agudo ou outro agravo, que acaba complicando a situação do paciente.
A doença renal consiste na perda da capacidade dos rins filtrarem as impurezas do sangue.
Dependendo do caso, o paciente
precisa enfrentar a hemodiálise,
procedimento no qual uma máquina faz a função do órgão.
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RÁPIDAS

Equipe de enfermagem do
Hospital Estadual Anchieta,
no Rio de Janeiro (RJ), recebeu
treinamento sobre feridas.
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Em São Paulo (SP),
colaboradores do CEI São Jorge
participaram de treinamento da
brigada de incêndio.

SAMU de Mogi completa cinco anos de atendimento
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Referência para todo o País, o
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), em Mogi das
Cruzes (SP), realizou 394.760 atendimentos em cinco anos de operação. A unidade, que comemorou
aniversário em 18 de outubro, integra um consórcio regional que
presta socorro nas cidades de
Mogi, Guararema, Arujá, Salesópolis e Biritiba Mirim.
O SAMU mogiano está localizado em espaço vizinho ao Corpo de

Bombeiros e setor de ambulâncias
da Prefeitura, diferencial que facilita e potencializa a atuação em
parceria no atendimento das ocorrências. “Essa é uma integração
geral e diária que só garante benefícios à população. Porque não
importa a classe social ou o plano
de saúde: quando acontece uma
emergência, todos são atendidos
pelo SAMU”, disse o prefeito Marco
Bertaiolli, durante cerimônia que
marcou os cincos anos do serviço.
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A Gerência de Filantropia
reuniu-se com líderes do
Hospital Estadual de Urgência
e Emergência, em Vitória (ES).

A partir deste mês, crianças
nascidas no Hospital Regional
do Sudeste do Pará, em
Marabá (PA), poderão fazer
teste do pezinho.
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