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JOVENSEMBAIXADORES

Vivenciandoumsonho, estudanteda redepública doEstadoparticipará de intercâmbionosEstadosUnidos

DoAmazonasparaosEUA
Eduardo Cavalcante/Seduc

O “Jovem Embaixador” Everton Negreiros e o secretário de Estado da Educação, professor Algemiro Lima

Concorrendo com mais de 18 mil
estudantesdetodooBrasil,ojovem
EvertonTiagoRochadeNegreiros,
17,alunorecém-formadodaEscola
EstadualRuyAraújo,localizadano
bairro da Cachoeirinha, Zona Sul
deManaus, foi umdos 50 selecio-
nados para participar do “Progra-
ma Jovens Embaixadores” e em-
barcará amanhã, dia 10, para Bra-
sília,edeláseguiráparaWashing-
ton,nosEstadosUnidos, onde fará
umintercâmbiocultural.
Na capital norte-americana,

durante três semanas, Everton
e outros jovens de todos os Es-
tados brasileiros participarão
de reuniões com autoridades
do governo dos Estados Unidos
e líderes comunitários; visita-
rão escolas e projetos sociais;
participarão de atividades de
voluntariado e farão também
uma apresentação sobre o Bra-
sil, a cultura e suas respectivas
cidades.
Ansioso, o amazonense con-

ta que está quase tudo prepara-
do para a viagem e que são
grandes as expectativas com o
intercâmbio. “Está quase tudo
pronto para a viagem. A pri-
meira providência foi conse-
guir as roupas próprias para o
clima dos Estados Unidos, que
é completamente diferente do
nosso. Falei com amigos que já
viajaram para o Sul do País e
até pra fora do Brasil para em-
prestar algumas roupas. E ago-
ra só falta mesmo arrumar as
malas. Estou muito ansioso
com a viagem”, contou o estu-

dante.
Everton, que é aluno bolsista

do curso de inglês do Instituto
Cultural Brasil Estados Unidos
(ICBEU), tem pesquisado sobre a
culturadopaís,oscostumes,para
estar familiarizado,mas segundo
ele,arealidadeserábemdiferente
doquetemaprendidonoslivros.
“Tenho pesquisado sobre a

cultura dos Estados Unidos e
também tenho aprendido mui-
to no curso de Inglês do ICBEU,
onde sou aluno bolsista. Pelo
que os professores falam sobre
a política, os costumes, tenho
uma noção de como deve ser o
dia a dia de lá, mas ainda as-
sim, acredito que terei um ‘cho-
que de cultura’, pois aprender
em sala de aula é uma coisa e
viver a realidade é algo bem di-
ferente”, explicou Everton.
Durante o intercâmbio, além

de conhecer a cultura norte-
americana, Everton, assim co-
mo os demais estudantes sele-
cionados no programa, farão
uma apresentação sobre o Bra-
sil, destacando aspectos histó-
ricos e culturais. A intenção do

jovem é levar “um pouco de tu-
do” em sua bagagem.
“Minha apresentação foi ba-

seada nas que costumo fazer
no curso de inglês. Resolvi des-
tacar as paisagens que temos
aqui. Selecionei imagens famo-

sas dos quatro cantos do País e
enfatizar a história da cidade
de Manaus, os pontos turísti-
cos, como o Teatro Amazonas, a
cultura indígena, enfim, levar
um pouquinho de tudo”, afir-
mou.

Vagana
faculdade
eorgulho
Everton conquistou re-
centemente uma vaga

no vestibular da Universida-
de do Estado do Amazonas
(UEA) para Licenciatura em
Computação. Ele afirma que
desde que foi selecionado
no “Programa Jovens Embai-
xadores”, muita coisa mu-
dou em sua vida.
Para ele, que estudou

parte da educação básica na
rede particular e concluiu os
estudos na rede pública es-
tadual, o bom aluno deve
aproveitar as oportunidades
que aparecem para crescer
como pessoa.
Para o pai de Everton, o

professorEvertonChagasNe-
greiros, a conquista do filho é
uma enorme satisfação e
mostra o retorno que muitos
paisesperamdoinvestimento
que fazememseus filhos: “Èo
retorno de um investimento
que nós, como pais, fazemos
emnossosfilhose,quemuitas
vezes, não vemos um retorno
comoesseemoutrasfamílias.
Essa conquista foi umesforço
único e exclusivo dele. Para
mim e para a mãe dele é um
momentodemuitaalegria”.

Desde2002
O “Programa Jovens

Embaixadores” é coordena-
do pela Embaixada dos Esta-
dos Unidos da América
(EUA) e conta com o apoio
das secretarias estaduais de
educação eConselhoNacio-
nal de Secretários de Educa-
ção (Consed). Desde sua
criação, em 2002, o progra-
ma proporcionou o inter-
câmbio a mais de 400 jo-
vens brasileiros da rede pú-
blica de ensino.

SEGURANÇADOPACIENTE

Adoçãodeetiquetasemhospital públicoémedidadecontrole

Rigorredobradona
horadosmedicamentos

Cleidimar Pedroso/PSDelphina Aziz

Nasetiquetasdiferenciasporcores,constaonomedamedicaçãoeoutrasinformações

Para redobrar os cuidados que
garantem mais segurança ao
paciente, o Pronto-Socorro do
Hospital Delphina Rinaldi Ab-
del Aziz, na Zona Norte, adotou,
na internação, mais uma medi-
da para controlar o uso demedi-
camentos que têm um risco po-
tencial de causar danos graves
ou atémesmo fatais. Pormeio de
etiquetas que servem como si-
nal de alerta, farmacêuticos, en-
fermeiros e técnicos previnem
os doentes dos riscos inerentes
a administração inadequada
dessesmedicamentos. Esse pro-
cesso é rigoroso emeticuloso.
Toda unidade de saúde cerca

seususuárioscomomaiorcuidado
possível, para evitar qualquer tipo
de falha como a troca de ummedi-
camentopelooutro.Diminuiçãoda
saturação de oxigênio, obstrução
dasviasaéreas,sedaçãoinadequa-
da,hemorragiaseeventosdetrom-
boembolismo,queéaobstruçãode
umvasosanguíneodevidoacoágu-
los, depressão respiratória, parada
cardiorrespiratória, hiperglicemia
são alguns dos danos aos quais os
pacientes correm se eles forem
usadosdeformaerrada.
Essesmedicamentos sãocha-

mados de alta vigilância e, como
opróprionomepermitededuzir,
quanto maior a precaução, me-
lhor. Eles pertencem às seguin-
tes classes: menzodiazepínicos,
opióides, anticoagulantes, insu-
linas e eletrólitos concentrados.
“O uso de etiquetas coloridas

servecomosinaisdealertaparadi-
ferenciar osmedicamentos de alta
vigilância nomomento da dispen-
sação,preparaçãoeadministração
das medicações”, explica Flávia
Rochelle, coordenadora de equipe
deFarmáciadoDelphinaAziz.
A etiqueta vermelha é para

os benzodiazepínicos, verde pa-

ra anticoagulantes, azul para
opióides e amarela para insuli-
nas e eletrólitos. Nelas constam
as seguintes informações: o no-
me da medicação pelo princípio
ativo, concentração, lote, valida-
de e código de barras.

Os bins - compartimentos on-
de ficamosmedicamentos - tam-
bém são identificados por cores.
“Eles são identificados de acor-
do com as cores das etiquetas a
fim de alertar os assistentes de
farmácianomomentodasepara-
ção das medicações”, explica a
farmacêutica Flávia. Na unidade
há uma lista com as classes des-
ses medicamentos, suas respec-
tivas coresequal o riscomedica-
mentoso que pode causar no pa-
ciente. Essa mesma relação fica
fixada em cada setor assisten-
cial para que a equipe de enfer-
mageme omédico saibamquais
osriscosqueouso incorretodes-
sasmedicaçõespodecausar.
O Delphina Aziz é uma uni-

dade da Secretaria Estadual de
Saúde (Susam) administrada
pelo Instituto de Medicina, Es-
tudos e Desenvolvimento
(Imed) desde a sua inaugura-
ção, em 2014.

Procedimentos
de segurança

Alémdasetiquetas,o
setor de Farmácia adota
outros procedimentos
de segurança, como a fi-
tadedispensação,umre-
cipiente plástico que se-
paramosmedicamentos
por data e horário. Omé-
todo elimina extravios e
comprasemergenciais.


