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Durante o Governo Presente realizado no
bairro Novo Mundo, em Maceió, a Sesau
realizou 366 atendimentos. A ação, que
beneficiou moradores das Grotas do Pica
Pau e do Aterro, contou com a presença
do chefe do Executivo estadual, Renan
Filho. Segundo a Assessoria Técnica da
Sesau, 120 pessoas realizaram testes de
glicemia durante o Governo Presente do
Novo Mundo. Outras 120 estiveram no
estande onde foi disponibilizada aferição
de pressão arterial. Ainda durante a ação,
126 pessoas tiveram acesso a ações educativas para combate à dengue, zika e
chikungunya. Entre os moradores beneficiados estava o pedreiro Carlos Roberto
dos Santos, que além do teste de glicemia,

também aproveitou para verificar a pressão arterial. E após detectar que estava
com a pressão alta, o que aumenta o risco
de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o
morador do Novo Mundo foi encaminhado
para fazer o acompanhamento em posto
de saúde. “Não sabia que estava com a
pressão alta. Por isso a oportunidade de
medir a pressão, que parece um gesto tão
simples, se mostrou uma ação eficaz.
Sabendo que estou com este problema,
vou segunda procurar o posto de saúde
para ter a assistência necessária”, salientou
Carlos Roberto dos Santos.

HGE ATENDE UMA MÉDIA DE 90 ALAGOANOS
VÍTIMAS DE APENDICITE POR MÊS

O adolescente Jonata dos Santos Nascimento, de 14 anos, foi
o quinto caso de apendicite registrado no HGE durante o
plantão de 12h do cirurgião-geral Álvaro Bulhões, somente no
dia 14 de junho deste ano. Segundo o médico, uma média de
três casos por dia é registrada diariamente e todos recebem
o tratamento cirúrgico. O médico informa que a doença é a
inflamação do apêndice vermiforme, uma pequena bolsa
presa ao início do intestino grosso, causada por acúmulo de
fezes, sementes, parasitas e até vírus. “Qualquer pessoa pode
desenvolver a doença, em qualquer faixa etária. Não existe
uma forma de prevenção, nem fator de risco. Quando constatada, a apendicite pede intervenção cirúrgica. Caso não feita,
o órgão pode romper e causar uma peritonite, perfuração na
parede abdominal do intestino, o que pode acarretar uma
infecção e esta se generalizar”, explicou Álvaro Bulhões.
Quem acompanhou Jonata Nascimento durante sua estadia
no HGE foi sua avó Giselda dos Santos Nascimento, de 51
anos. Ela relatou que seu neto começou a sentir dores abdominais havia dois dias, procuraram uma unidade de saúde da
sua cidade, no município de Paripueira, mas as dores não
passaram.

SESAU ORIENTA SOBRE OS PRIMEIROS
SOCORROS NO CASO DE QUEIMADURA

As queimaduras por fogos de artifício e fogueira aumentam no
período junino, segundo dados do Serviço de Arquivo Médico e
Estatístico do Hospital Geral do Estado (Same/HGE). O problema
acontece principalmente com as crianças – o que exige atenção
dos pais no momento de prestar os primeiros socorros. Apenas no
ano passado, o Setor de Queimados do HGE registrou a internação
de 16 pacientes, dos quais três foram por queimaduras com fogueiras e um foi a óbito. Já dos 37 pacientes atendidos no ambulatório,
cinco foram por queimaduras com fogos de artifício. A técnica
responsável pela Saúde Ocupacional do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu), a enfermeira Fagna Souza, orientou
que o primeiro cuidado a ser adotado no caso de queimadura é
resfriar o local com água corrente. “Essa atitude alivia a dor na pele
que se desintegrou devido ao contato com o fogo”, explicou. O
ideal é não deixar as crianças soltarem fogos de artifício, principalmente do tipo explosivo, nem ter contato com a fogueira. Isso
porque, além das queimaduras, o contato com o fogo ou a pólvora
pode causar lesões graves nas extremidades do corpo, nem
sempre passíveis de recuperação.

