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HRBA realiza primeira cirurgia cardíaca do interior do Pará

O Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), realizou, no
dia 24/3, sua primeira cirurgia cardíaca, motivo de orgulho para todos os
envolvidos, pois trata-se da primeira
realizada no interior do Pará.
O paciente que passou pelo procedimento tem apenas 14 anos de

idade e sofria de uma cardiopatia
congênita, uma abertura na parede muscular que permitia a passagem do sangue do átrio esquerdo (cavidade do coração) para o
direito. O problema impedia o garoto de fazer esforços como jogar
bola e brincar, atividades comuns
para crianças e adolescentes.
A alta hospitalar foi autorizada na
quinta-feira, 30/03, e a intenção do
hospital é expandir o serviço, para
que os procedimentos deste tipo
se tornem rotina. “Fizemos toda
a composição da estrutura para
conseguir tratar dele aqui. Isso, na
verdade, é o primeiro passo, que

significa a independência da região oeste do Pará em relação aos
problemas cardiológicos que precisam de tratamento cirúrgico em
Belém”, explica o cirurgião cardíaco Renê Augusto Gonçalves.
A partir desta primeira cirurgia,
uma série de avaliações será realizada para verificar os investimentos necessários à implantação definitiva do serviço. Com a
realização das cirurgias, em Santarém, a comunidade será beneficiada em poder fazer o tratamento perto da família, sem precisar
se deslocar para Belém (PA), capital do Estado.

Santa Casa de Penedo celebra jubileu de 250 anos
Uma missa realizada, no dia 25
de março, na Catedral Diocesana
Nossa Senhora do Rosário, em
Penedo (AL), abriu as solenidades
do jubileu de 250 anos da Santa
Casa de Misericórdia de Penedo.
Estiveram presentes a diretoria,
colaboradores da entidade e da
Irmandade de São Gonçalo Garcia, e pessoas da comunidade.
A missa foi celebrada pelo Bispo Dom Valério Breda, que também é o provedor da instituição, e
marcou a abertura oficial da programação das comemorações. A
Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Penedo e a Irmandade de São Gonçalo Garcia promoverão campanhas, mutirões e
atividades internas até novembro, mês em que se encerram as
celebrações com o lançamento
de um selo comemorativo pelos
250 anos da instituição.
A Santa Casa de Misericórdia de Penedo é uma das uni-

dades hospitalares mais
antigas do Nordeste, e é
administrada pela PróSaúde desde 2011. Dom
Eurico dos Santos Veloso,
presidente da Pró-Saúde,
enviou uma mensagem
de congratulações ao
bispo Dom Valério Breda, em que afirmou que
“o jubileu de 250 anos é
uma bênção para todos
aqueles que são atendidos na Santa Casa, pois
são acolhidos e cuidados
à luz dos valores cristãos
da piedade, fraternidade
e caráter humanitário.
A próxima ação da programação do jubileu será
uma campanha de coleta
de sangue, no pátio da
Santa Casa, com o Hemocentro Regional de
Arapiraca (HEMOAR), no
dia 11 de abril.
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Parceria permite captação de órgãos em Barueri
Uma parceria entre o ProntoSocorro Engenho Novo, localizado
em Barueri (SP), e o Serviço
de Órgãos e Tecidos (SPOT), do
Hospital das Clínicas, em São Paulo,
permite que familiares de pacientes
com morte cerebral, atendidos
na unidade, possam autorizar a
doação de órgãos. O convênio existe
desde 2013 e foi acionado em três
oportunidades diferentes.
A doação de órgãos é uma
prática que vem crescendo entre os
brasileiros. Segundo a Associação de
Transplante de Órgãos, em dez anos, o

número de doações realizadas no País
cresceu 159%. Em 2007, a associação
registrou 1.150 doações, quantidade
que subiu para 2.981 em 2016.
Caso autorizado pelos familiares,
o serviço cuida da transferência
do paciente para a sequência dos
demais procedimentos de doação.
“Todo esse processo movimenta
uma estrutura grande porque tudo
precisa ser feito de maneira muito
rápida. O tempo, neste caso, pode
significar a vida de outras pessoas”,
acrescentou
Willians
Alkimin
Medeiros, gerente de Enfermagem.
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Hospital de Urgências da Região
Sudoeste, em Santa Helena de
Goiás (GO), promove palestra
sobre terapia ocupacional e
autismo em escola.
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UPA Valéria celebra três anos de funcionamento
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A UPA 24h Valéria, em Salvador (BA),
celebrou, no dia 28/3, o terceiro aniversário com bênção católica e bolo.
Desde sua inauguração, a unidade de
saúde é administrada pela Pró-Saúde.
Além do bolo confeccionado para comemorar a data, o padre Yulo Santos,
da Pastoral da Comunidade de Valéria,
compareceu à unidade para abençoar
pacientes, funcionários e visitantes.
A UPA, de porte 3, em funcionamento desde 2014, possui 27 leitos, e
atende casos de urgência e emergência. Entre os atendimentos prestados

estão a realização de procedimentos
diversos, com finalidade diagnóstica,
clínica e procedimentos cirúrgicos.
A unidade conta com profissionais de diversas especialidades,
como: médicos clínicos, pediatras,
ortopedista, enfermeiros, nutricionista, auxiliar de enfermagem, assistente social, entre outros.
Em 2016, a UPA Valéria realizou,
mais de 52.067 mil atendimentos.
Pesquisa realizada com pacientes
e acompanhantes revelou 80% de
aprovação pelos serviços prestados.
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Em Mogi das Cruzes (SP),
Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes orienta pacientes sobre
o reuso de água.

Processos de gestão do
Hospital Yutaka Takeda são
avaliados, em Parauapebas
(PA).

Em Belém (PA), Hospital
Galileu recebe homenagem da
nova turma de cuidadores de
idosos.
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