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16º Centro de Saúde promove campanha

Entre os dias 1 e 4/8, o 16º Centro
de Saúde, localizado em Salvador
(BA), promoveu uma campanha
de doação de sangue e cadastro
de medula óssea. No total, foram
coletadas 89 bolsas de sangue e
realizados 64 cadastros de pessoas
aptas para a doação de medula
óssea. A ação foi promovida por meio
de uma parceria com a Fundação
de Hemoterapia e Hematologia da
Bahia (HEMOBA), com um Hemóvel
estacionado na área externa do 16º
Centro de Saúde.
Iara Matos, coordenadora
de Capacitação, e Margarida
Carvalho, supervisora operacional
da Assistência Social, foram as
responsáveis pelo evento, que

também contou com a ajuda da
equipe médica, de técnicos de
Enfermagem, assistentes sociais e
cadastradores.
No último dia da campanha (4/8),
foi montada uma “Feira da Saúde”,
em parceria com a HEMOBA,
com o objetivo de promover uma
melhor qualidade de vida para a
comunidade local. A feira contou
com os seguintes serviços: medição
de glicemia e tipagem sanguínea;
cálculo do Índice de Massa Corpórea
(IMC); diagnóstico nutricional e
orientação nutricional; Projeto
“Embelleze Mamãe, Papai de
Carinho” (realização de escova,
maquiagem e massoterapia);
Planejamento Família; saúde

bucal e cuidados com a escovação
(orientações teóricas e práticas),
além da participação especial do
coral “Canto da Cegonha”, composto
por funcionários da Maternidade
Magalhães Neto.
O evento contou com a
participação de cerca de 150
pessoas, e foi promovido pela
Maternidade José Maria Magalhães
Neto, com apoio da Pró-Saúde.
Tanto a campanha de doação de
sangue e cadastro de medula óssea,
quanto a Feira da Saúde tiveram
a participação do Serviço Social,
Diretoria e demais colaboradores
do 16º Centro de Saúde, além da
equipe de Voluntariado e de agentes
comunitários de saúde.
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Hospital Santa Juliana inaugura o novo
Centro de Parto Normal
Na última quarta-feira (9/8), o
Hospital Santa Juliana, localizado
em Rio Branco (AC), inaugurou as
novas instalações do Centro de Parto
Normal (CPN). A expectativa é atender
entre 650 e 700 pacientes/mês.
A principal mudança é a
localização do espaço, que ficará
mais próximo do Centro Cirúrgico.
Além disso, foi construída uma
rampa de acesso externa,
novas salas para observação,
estabilização, triagem, consultório

médico e recepção exclusiva.
As adequações vão possibilitar
que médicos e enfermeiros
possam realizar um melhor
atendimento, além de facilitar o
acompanhamento dos pacientes
que utilizam os leitos CPN. “A
nova área vai trazer ainda mais
segurança, conforto e bem-estar
às mulheres que acabaram de dar
a luz e seus familiares”, destacou
a coordenadora do Centro, Luciana
Queiroz.

HEGV integra projeto de incentivo a leitura

Ler um livro enquanto está
internado em uma unidade
hospitalar, este é o objetivo do
projeto “Mais Leitura, Mais Saúde”,
lançado neste mês de agosto, no
Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), no Rio de Janeiro (RJ).
Pacientes e acompanhantes
podem escolher um livro durante a
internação, tornando esse período
mais confortável e acolhedor.
Os livros são divididos por gêneros,
como por exemplo, romance, infantil,
religioso e crônicas. Neste primeiro
momento, o “Mais Leitura, Mais
Saúde”, vai beneficiar os pacientes
do setor de Ortopedia, mas a ideia é
expandir este projeto para as demais
enfermarias.

Marco Aurélio da Silva Farias,
de 48 anos, foi um dos primeiros
pacientes a conhecer a biblioteca
itinerante do HEGV. “Isso é muito
importante para todo mundo que
fica internado. Ocupar a mente, ler
um livro, poder se distrair, o tempo
passa mais rápido e o nosso dia
fica mais agradável”, disse.
O projeto é uma parceria entre
a Secretaria Estadual de Saúde
(SES) e a Imprensa Oficial do
Estado do Rio de Janeiro.
Segundo a assessoria de
Humanização da SES, o ‘’Mais
Saúde, Mais Leitura’’ ajuda a
tranquilizar o paciente diminuindo
as sensações de angústia e de
ansiedade durante a internação.
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RÁPIDAS

Acompanhantes participam
de atividades no setor de
Hemodiálise do Hospital Regional
Público da Transamazônica, em
Altamira (PA).
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Equipe médica do Instituto
Estadual do Cérebro realiza
reunião de análise crítica, no
Rio de Janeiro (RJ).
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Hospital Yutaka Takeda
promove campanha de
vacinação contra gripe, dengue
e HPV, em Parauapebas (PA).

4

Pneumonia decorrente
de intubação é tema de
treinamento no Hospital
Universitário, em Jundiaí (SP).
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