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Samu de Mogi das Cruzes pode ser acionado por aplicativo de celular
A partir desta quarta-feira (10/10),
o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) de Mogi das
Cruzes (SP), administrado pela
Pró-Saúde, poderá ser acionado
por um aplicativo de celular. Para
baixar, acesse o Google Play, na
plataforma Android, e pesquise:
192 online. Já para os usuários do
sistema IOS, o aplicativo estará
disponível em algumas semanas. A
novidade foi apresentada no evento
de aniversário de 7 anos da Central
de Urgências, Remoções e Emergências da cidade – a Cure 192.
O aplicativo atenderá os municípios que fazem parte do Consórcio Regional do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Cresamu): Salesópolis, Biritiba
Mirim, Guararema, Arujá e Santa
Isabel. A nova ferramenta é gratuita e não substituirá o atendimento
pelo telefone. O app permite que o
usuário faça seu cadastro e inclua

informações de mais 10 pessoas.
Além dos dados pessoais, como
endereço da residência, por exemplo, é possível incluir a ficha médica de cada paciente. Com isso, o
médico da Central de Regulação,
tem acesso mais rápido a informações no caso de ocorrências que
envolvam pessoas com deficiência, diabéticos, hipertensos, entre
outras condições.
Outra novidade é a possibilidade
da pessoa pedir para ser “monitorada” quando for pegar a estrada.
“O perfil passa a ser monitorado
via GPS. Se houver um impacto
leve no celular, o aplicativo abre
sozinho e pergunta para o usuário
se é uma emergência ou não. Se o
impacto for muito forte, o sistema
entende que houve uma colisão e
o usuário está desacordado, então
ele aciona a Central de Regulação
sozinho”, explicou a coordenadora
do Cresamu, Marly Inês Monteiro.

Unicafisio completa dois anos com 58 mil atendimentos à idosos
A Unicafisio (Unidade Clínica de
Fisioterapia e Reabilitação), em
Mogi das Cruzes (SP), completou
dois anos de atividades com mais
de 58.534 atendimentos realizados,
sendo 42.375 sessões de fisioterapia e reabilitação.
A festa de comemoração da Unidade teve o tema “Baile da Saudade”, onde os idosos relembraram os
sucessos da música e da televisão
brasileira, como o “Velho Guerreiro”
Chacrinha. O centro é especializado
em fisioterapia e promoção de saúde, com foco nas pessoas com mais
de 60 anos de idade.
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Fisioterapia e Terapia Ocupacional do HEUE
registram mais de 7 mil atendimentos por mês
Profissionais dos setores de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional do Hospital Estadual e Urgência
e Emergência (HEUE), em Vitória
(ES), fazem, por mês, mais de 7.600
atendimentos. Os serviços prestados
auxiliam na reabilitação de pacientes
clínicos ou cirúrgicos internados na
Unidade, cuja habilidade para desenvolver atividades cotidianas esteja
ameaçada ou foi interrompida por
incapacidade temporária ou permanente, que apresentam alterações no
movimento e na sua funcionalidade.

“A assistência é feita nos próprios
leitos e à medida que o paciente
apresenta melhora no seu quadro
clínico, podendo se locomover
sozinho, ou até mesmo com auxílio
de muletas ou cadeiras de rodas,
os exercícios são realizados nos
corredores do hospital. Buscamos
proporcionar independência para
o paciente, além de permitir que
ele saia do seu leito e interaja com
outras pessoas”, explicou a coordenadora da Fisioterapia do HEUE,
Marina Almeida.
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Pará: Primeiro bebê nasce no Hospital
Materno-Infantil de Barcarena
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O Hospital Materno-Infantil de
Barcarena (HMIB) Dra. Anna Turan,
em Barcarena (PA), iniciou o atendimento ao público no dia 8/10. Com
poucas horas de funcionamento, no
dia seguinte, à 00h07, o casal Eliana
e Wanderson Holanda celebrou a
chegada de Samuel, o primeiro bebê
que nasceu na nova Unidade.
Por conta do período gestacional de 35 semanas, foi necessário
realizar uma cirurgia cesariana para
o parto de Samuel, que nasceu com
3 kg e 47 cm. Os pais do recém-nas-

cido tentavam engravidar há 10 anos
e o sonho foi realizado
“A equipe está muito feliz por
esse trabalho do hospital que abraça a paciente de médio e alto risco,
estamos com toda uma estrutura
voltada para esses casos mais
complexos e com suporte completo da equipe multiprofissional.
Estamos confiantes que, a partir de
agora, será uma nova e bela história”, explica a médica obstetra, Ana
Carla Lima, integrante da equipe
que realizou a cirurgia.
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Apresentação musical estimula a linguagem corporal das
crianças no CEI Jardim São
Jorge, em São Paulo (SP).

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, de Mairi (BA),
participa do Encontro Estadual
de Organizações Sociais.

Programa “Qualidade de Vida
– Viva Bem” é lançado no Hospital Público Estadual Galileu,
em Belém (PA).

Em Maceió (AL), o Hospital Memorial Arthur Ramos promove
ação de conscientização sobre
a sepse com os colaboradores.
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