Doar leite materno

FREDERICK BORGES

Mães que estão amamentando e têm leite em excesso podem contribuir para alimentar bebês internados em maternidades. O Estado possui três bancos de leite: no Hospital e Maternidade Dona
Regina, Hospital Regional de Gurupi e Hospital Dom Orione. Há ainda dois postos de coleta: no Dona
Regina e no Materno Infantil Tia Dedé. Para doar, as mães podem procurar as unidades. Telefones e
endereços estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde (www.saude.to.gov.br).

SOS Recém-Nascido

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) tem ajudado mães carentes que chegam a unidade para ter
bebê, mas não possuem peças de enxoval. O projeto recebe doações de roupas, sapatinhos, fraldas,
shampoo, sabonete, etc. Os interessados em colaborar com a ação devem procurar o setor de Humanização do hospital ou entrar em contato pelo telefone (63) 3315-0262.

Mais cirurgias bucomaxilofaciais

HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL

Para ampliar o atendimento aos
pacientes, o Hospital Regional de
Porto Nacional (HRPN) recebeu
materiais e instrumentos que
serão utilizados pelos especialistas em cirurgia e traumatologia
bucomaxilofacial. Os materiais
foram doados por instituições de
ensino do Estado.

O Tocantins é o estado com maior número de
casos novos de hanseníase. Por isso, o Estado
está capacitando prossionais que atuam nos
municípios para realizar o diagnóstico e tratamento precoces da doença. Ao aparecimento
de manchas que tenham alteração de sensibilidade, procure a unidade de saúde mais próxima. O tratamento da hanseníase é gratuito e a
doença é controlável.
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Doação de alimentos
A Sec r et ar ia d e Saú d e
entregou à Associação de
Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) de
Palmas e ao abrigo João
XXIII, de Porto Nacional,
alimentos arrecadados
durante o 1º Congresso
Cientíco Multiprossional
Saúde Integrada. Ao todo,
foram entregues 40 cestas
básicas. Além dessa doação,
a Secretaria também está
enviando roupas, calçados,
alimentos e água para os
atingidos pelas enchentes
em Pernambuco e Alagoas.
Cirurgia por
videolaparoscopia
O HGP realizou a primeira
cirurgia de reconstrução de
trânsito intestinal por
vídeolaparoscopia. Além de
causar menos incômodo no
pós-operatório, a cirurgia
garante recuperação mais
rápida.
Teste do olhinho no Tia
Dedé
O teste do olhinho começou
a ser oferecido no Hospital
Materno Infantil Tia Dedé,
em Porto Nacional. O exame
previne doenças, é rápido e
não dói.
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Congresso apresenta produção cientíca no Estado
NIELCEM FERNANDES

facebook.com/sesautocantins

Cirurgia pediátrica
O XI Mutirão Nacional de
Cirurgia da Criança
aconteceu no Hospital
Infantil de Palmas (HIP) e
beneciou 19 crianças, com
27 procedimentos
cirúrgicos, como retirada de
hérnias e outros.
Única dose
O Tocantins adotou a dose
única da vacina contra a
febre amarela. Agora, ao
invés de duas doses, cada
cidadão deve tomar apenas
uma já que a imunidade
protetora desenvolve-se
dentro de 30 dias.
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Mais de 3 mil pessoas estiveram no Centro de Convenções Parque do Povo, em Palmas, durante o 1º Congresso Cientíco Multiprossional de Saúde Integrada do Tocantins. Prossionais de saúde, estudantes e gestores trocaram experiências em atualização
cientíca. Foram 400 trabalhos cientícos apresentados eletronicamente e em banners exibidos no evento. Pesquisa de satisfação
com congressistas aponta que 80,19% do público avaliou o evento como ótimo. O jornalista Caco Barcellos encerrou a programação do congresso com palestra motivacional.

Pacientes aprovam 96 novos leitos do HGP
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Você
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GOVERNO DO TOCANTINS

Noventa e seis novos leitos distribuídos em 48 enfermarias
agora são a realidade de pacientes do Hospital Geral de Palmas (HGP). O novo local, com espaços mais confortáveis e
banheiros adaptados, colocou m ao Anexo Provisório, uma
tenda que existia na unidade desde 2013. O HGP continua em
obras que vão contemplar mais leitos de enfermaria, Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e um novo Centro Cirúrgico.

Aplicativo estimula doações de sangue

Ampliação do
público-alvo: HPV
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A Hemorrede do Tocantins desenvolveu e lançou o aplicativo Hemoto
Mobile para facilitar a comunicação entre o Hemocentro e a população tocantinense. O aplicativo tem dois tipos de perl: o perl de
visitante, para aquele que nunca doou sangue, mas tem interesse em
saber informações sobre como funciona o processo de doação; e o
perl de doador, para quem já doou
pelo menos uma vez na rede de Hemocentros do Estado e informou seu email
no ato do cadastro. O aplicativo já está
disponível para download e pode ser
baixado pelo Play Store.

Transplantes
dependem de doação
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No Tocantins, já foram realizados 35 transplantes de córneas, mas para que outros possam ocorrer é necessária a
doação. Todas as pessoas acima de 2 anos e com menos de
80 anos são doadores em potencial e universais de córneas.
Converse com sua família sobre o assunto. Para doação e/ou
outras informações, entre em contato com o Banco de
Olhos: (63) 3218-1061/ (63) 99208-9392.
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Primeira cirurgia em
criança cardíaca
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Mutirão de Ortopedia
Trinta e um pacientes internados no Hospital Geral de
Palmas (HGP) foram beneciados com cirurgias ortopédicas de alta complexidade no quadril e joelho. A ação foi
resultado de parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
(Into) e atendeu a pacientes que estavam regulados na lista
de cirurgias eletivas.

Para aumentar a cobertura da vacina contra o HPV em adolescentes do sexo masculino, o Tocantins ampliou a faixa
etária do público-alvo. A partir de agora, a vacina é ofertada
a meninos de 11 até 15 anos incompletos (14 anos, 11
meses e 29 dias). O HPV atinge a pele e as mucosas,
podendo causar lesões percursoras de câncer, como o câncer de colo de útero, garganta e pênis. A doença pode ser
evitada com duas doses da vacina, disponível nas 287 salas
de imunização do Estado.

Acolhimento a vítimas de violência
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Vítimas de violência sexual podem
procurar o Serviço de Atenção Especializada às Pessoas em Situação de
Violência Sexual (Savis) no Hospital e
Maternidade Dona Regina. O atendimento é humanizado em um ambiente adequado e confortável graças a
parceria entre o Estado e o Instituto
Sabin, que doou ludoteca voltada ao
atendimento de crianças e adolescentes. O serviço funciona 24 horas em
regime de urgência e emergência para
o primeiro atendimento e oferece
acompanhamento ambulatorial.

No Hospital e Maternidade Dona Regina, uma recémnascida passou por cirurgia para corrigir uma cardiopatia.
Essa foi a primeira cirurgia do coração de recém-nascida e
só foi possível graças a capacitação dos prossionais do
Tocantins que estão se qualicando no Hospital do Coração
(HCor), em São Paulo, para implantar o serviço de cirurgia
cardíaca neonatal no Estado, por meio de convênio entre o
Estado e Ministério da Saúde.

HGP participa de projeto piloto do Ministério da Saúde
VALDO FRANÇA
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Indicado pelo Ministério da Saúde no projeto
piloto de Qualicação das Práticas de Cuidado,
o HGP ajudará a fortalecer os serviços e o
acesso do usuário na classicação de risco,
ofertando mais qualidade e resolutividade. A
indicação ocorre porque o hospital possui
indicadores representativos de média e alta
complexidade referência para o atendimento
no Tocantins e estados vizinhos.

"Somente na emergência são atendidas em média 3 mil pessoas por mês."

O Hospital Infantil de Palmas (HIP) também recebeu um novo espaço para atendimento a crianças
que passam por situação de violência. Uma casinha
com ludoteca tem deixado as crianças mais à vontade para tratar do assunto. Ela foi construída em
parceria entre o Estado, Instituto Sabin e outros
colaboradores.
VALDO FRANÇA

VALDO FRANÇA
JOSY KARLA

Distribuição de medicamentos
O Tocantins conta com unidades da Assistência Farmacêutica em Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. O acesso ao medicamento se dá por meio da
solicitação médica; do cadastro do usuário nos programas do Ministério da Saúde; análise do prontuário do paciente e consulta farmacêutica de monitoramento
do tratamento. A Assistência funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19
horas, sem intervalo. Para mais informações, acesse: www.saude.to.gov.br

