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HRBA realiza primeiro transplante de rim de Santarém

Depois de quase seis horas de
cirurgia, Raimundo Soares, de
50 anos, recebeu o rim que vai
possibilitá-lo retomar sua vida
normal, longe das máquinas de
hemodiálise que o acompanharam
há quase seis anos. Quem doou o
órgão foi o irmão, Leandro Soares,
de 34 anos. O procedimento, inédito
no município de Santarém (PA),
foi realizado em 3/11, no Hospital
Regional do Baixo Amazonas (HRBA).
Para o diretor Geral da unidade,
Hebert Moreschi, esse dia vai ficar
marcado na história da saúde do

Pará e da Região Norte do País.
“Realizamos o primeiro transplante
renal que fecha um ciclo de
assistência ao paciente renal crônico.
O HRBA se transformará, em breve,
em um polo de transplantes. Tenho
certeza que muitas pessoas terão
uma mudança completa de vida”,
destaca o diretor.
A unidade planejava a ação
desde 2014. Raimundo foi o
primeiro beneficiado do projeto
que, até o final do ano, realizará
mais dois transplantes. Já
para o ano que vem, a previsão

é que a unidade realize 24
procedimentos. “O transplante
significa esperança e reacendeu
uma luzinha que estava meio
apagada nos pacientes. Só
pelo fato de marcarmos os
transplantes, já percebemos o
clima completamente diferente
dentro da hemodiálise. Isso deu
esperança para os pacientes
que estavam fadados a ficarem
o resto da vida naquelas
máquinas”, conta o responsável
técnico de transplantes do HRBA,
o nefrologista Emanuel Esposito.

Pró-Saúde apoia fórum em São Paulo
No dia 23 de novembro, acontece
o Fórum de Operação e Tributação
de Hospitais e Clínicas Médicas, no
Centro de Convenções Milenium,
em São Paulo (SP). A Pró-Saúde
é uma das entidades que apoiam
o evento. O fórum irá contar com

debates sobre tributação aplicada
nos hospitais, além de discutir
fatores que influenciam na
redução de custos e a utilização
do planejamento tributário para
redução dos impostos.
Todos os colaboradores da Pró-Saúde

têm direito a 15% de desconto no valor da
inscrição. Mais informações podem ser
obtidas com a Key Business, empresa
organizadora do evento, no telefone
(11) 2306-3662, ou pelo site: www.kbes.
com.br/inscreva-se-operacao-etributacao-hospitalar/
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Sede Administrativa promove palestras sobre câncer
O câncer de mama, de colo de
útero e de próstata foram temas de
palestras realizadas no dia 9/11, no
auditório da Sede Administrativa
da Pró-Saúde, em São Paulo (SP).
A ação uniu as campanhas Outubro
Rosa e Novembro Azul, para
conscientizar os colaboradores da
entidade sobre a importância de
conhecer essas doenças, saber
identificar sintomas e realizar
exames médicos preventivos.
No período da manhã, a médica
Edna Maria, especialista em
Promoção da Saúde, abordou o
tema “Saúde feminina – câncer de

mama e câncer de colo de útero”.
Edna destacou a importância de ter
hábitos saudáveis e ressaltou que
80% dos tumores são descobertos
com o autoexame das mamas.
À tarde, Luiza Nader, nutricionista
especializada em Qualidade de Vida,
realizou a segunda palestra do dia.
Com o tema “Saúde do Homem”, a
especialista conduziu um bate-papo
com os colaboradores presentes,
afim de conscientizá-los sobre a
importância de uma alimentação
e hábitos saudáveis, além da
realização de exames responsáveis
por identificar o câncer de próstata.
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RÁPIDAS

Laboratório do Hospital
de Urgências da Região
Sudoeste, em Santa Helena
de Goiás (GO), recebe novos
equipamentos.
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Em Vitória (ES), o Hospital
Estadual de Urgência e
Emergência iniciou o ciclo de
Planejamento Estratégico.

Grupo de jovens alegra crianças internadas no HU
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As crianças internadas na ala
Pediátrica do Hospital Universitário
(HU), em Jundiaí (SP), receberam a
visita do grupo “Jovens em Ação”, no
dia 8/11. Formado por estudantes, com
idades entre 15 e 17 anos, o grupo visitou
os quartos, tocou violão, conversou e
convidou os pacientes para brincar na
brinquedoteca do hospital.
Na brinquedoteca, o grupo tocou
música para duas pacientes infantis
que tinham acabado de receber alta
médica. Já no quarto da pequena
Manoela, de 4 anos, foi ela quem
escolheu as músicas. “Quero a da

novela”, pediu. Para sua mãe, o gesto
é simples, mas faz uma grande
diferença para quem não vê a hora de
ir para casa. “Essas atitudes são legais,
animam o nosso dia”, diz Jéssica
Bueno, mãe de Manoela.
Para a psicopedagoga, Patrícia
Nivoloni, responsável pelas ações
sociais do HU, os jovens são um bom
exemplo. “É muito legal ver os jovens,
já engajados em fazer ações solidárias,
se organizando para fazer o bem ao
próximo. Nos dá a certeza de que as
futuras gerações darão continuidade
à solidariedade”, finaliza ela orgulhosa.
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Profissionais do Hospital
Metropolitano, em Ananindeua
(PA), apresentam artigo em
fórum.

Laboratório de Pesquisas do
Instituto Estadual do Cérebro,
no Rio de Janeiro (RJ), ganha
bolsa do CNPq.
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