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Hospital Regional Terezinha Gaio Basso
realiza terceira captação de órgãos
O
Foto: Ascom/HRE

São Miguel do Oeste
Hospital Regional do
Extremo-oeste, realizou na semana passada, a
terceira captação de
órgãos. Essa foi a terceira
já realizada pelo hospital e
a segunda do ano. O procedimento, feito por uma
equipe de médicos de Curitiba/PR, captou fígado e
rins.
O doador foi um paciente de 27 anos que estava
internado na Unidade de
Terapia Intensiva do Hospital, com diagnóstico de

morte encefálica, devido a
um Traumatismo Crânio
Encefálico.

A cirurgia, que durou
cerca de quatro horas, contou com a participação de
cinco médicos, membros
da Comissão IntraHospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para
Transplante e enfermeiros e técnicos da UTI e Centro Cirúrgico. Os órgãos
doados seguiram de avião
para as cidades de Curitiba e Florianópolis.

Doação foi autorizada pela mãe do paciente
e encaminhado às duas capitais

SC deixa de receber 33 dos médicos da iniciativa federal
Guaraciaba
ista do Ministério da
Saúde desconsidera
decretos municipais exigindo validação de diploma e desistências de última hora.
Na segunda-feira, dia
2, começaram a chegar os
primeiros médicos brasileiros. São 24 para 16 cidades. Duas semanas mais
tarde, depois do curso de
aperfeiçoamento no Rio
de Janeiro, aterrissa o
segundo grupo: 14 médicos estrangeiros — naturais de outros países ou
brasileiros com formação
no exterior — que irão se
estabelecer em 11 municí-
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pios.
À esfera federal,
porém, fala-se em 51 médicos para Santa Catarina —
é o que consta na última
lista oﬁcial do Ministério
da Saúde. Na relação, por
exemplo, não foram considerados os decretos municipais assinados no início
do mês pelos prefeitos de
Florianópolis e Blumenau, que impedem o trabalho de médicos formados no exterior sem que o
diploma esteja validado
no país.
Na região havia previsão da vinda inicialmente
de 8 médicos, no entanto,
apenas Guaraciaba per-

maneceu na lista.
Na semana passada o
município também saiu
da lista, pois a proﬁssional
que havia se inscrito para
trabalhar em Guaraciaba

desistiu, deixando de atender o telefone e não retornando aos contatos.
O Extremo-oeste não
terá nenhum médico por
meio do programa federal.
Ilustração/DC

Construção da creche municipal atinge 94% da obra
Guaraciaba
om previsão de término da obra para 30 de
novembro de 2013, a nova
creche municipal atinge
94,26% da obra concluída.
Itens como: infraestrutura, alvenaria, esquadrias,
cobertura, pintura e instalações de combate a incêndio já atingiram 100%, faltando parte de vidros,
revestimentos, piso, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, paisagismo
e urbanização para a conclusão total da obra.
A secretária de Educação, Cultura, Esporte e
Juventude, Roseli Comin
destaca que “Com essa
construção o objetivo será
de atender todas as crian-
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ças nessa fase escolar, proporcionando educação de
qualidade, onde as crianças terão acompanhamento de proﬁssionais qualiﬁcados trabalhando com as
mesmas na sua totalidade
em um espaço físico adequado”, destaca.
Para o prefeito municipal Roque Luiz Meneghini
“Essa obra é se suma
importância para o município de Guaraciaba, pois
após a sua conclusão poderemos atender ainda mais
famílias que necessitam
deixar seus ﬁlhos na creche para poderem trabalhar e incrementar a renda
familiar”, conclui.
A obra será de mais de
1.118 m² e compreenderá

23 sanitários, 8 salas de
aula, 1 sala de leitura, 1
laboratório de informática,
refeitório, pátio coberto,
pátio aberto, parte administrativa e parque, para
atender cerca de 230 crianças.

A secretária ainda ressalta que a construção é
adequada à acessibilidade.
A obra está em andamento e deve ﬁcar pronta
ainda este ano com previsão de entrega para
novembro. Foto: Ascom/P-Gba

