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Tratamento ‘caseiro’
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A fisioterapeuta
Fernanda
Marques e a
cartilha para
os pacientes
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O pós-atendimento em hospi-
tais ou outras unidades de saú-
de nem sempre é tratado como
deveria pelos pacientes ou seus
familiares. Nadando contra es-
sa “correnteza das doenças”,
profissionais estão investindo
em mecanismos para tornar o
tratamento em casa uma medi-
da mais do que importante. É o
que fez Fernanda Marques, co-
ordenadora de fisioterapia do
Pronto-Socorro (PS) e Hospital
Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na
Zona Norte, ao criar a cartilha
“Orientações para pacientes
com doenças respiratórias”,
produzida pelo Instituto de Me-
dicina, Estudos e Desenvolvi-
mento (Imed), entidade que ad-
ministra o local, uma unidade
da Secretaria Estadual de Saúde
(Susam).
“A ideia partiu porque tínha-

mos muitos pacientes com pro-
blemas respiratórios e, às vezes,
esses mesmos pacientes ti-
nham melhora e iam embora,
mas retornavampara o hospital.
A partir daí criamos a cartilha
para que eles e seus parentes fi-
zessem esse procedimentos em
em casa paramelhorar a função
respiratória e evitando a volta
deles repetidas vezes com a
mesma doença”, conta a autora,
sobre a ação que foi colocada
emprática há 2meses.
Para a fisioterapeuta, esse ti-

po de tratamento que é feito pe-
los pacientes em suas próprias
residências é extremamente im-
portante. “Os pacientes muitas
vezes são leigos. Então, essas di-
cas básicas são muito importan-
tes.Nacartilhaorientamosaque
eles evitem poeira em casa, que
deixem sempre os locais limpos
earejados,seháfocosdeinfiltra-
çãoemofos, e tambémdamosdi-
cas de exercícios para fortalecer
a funçãopulmonar”, destacaela.
A especialista falou sobre a

satisfaçãoque sentepela criação
da cartilha. “Nós ficamos felizes
porque esses pacientes, antes,
vinham muitas vezes e, agora,

percebemos que há uma redu-
ção nesse retorno. Ainda não te-
mos números,mas já vemos que
pacientes conhecidos nossos
não estão vindo mais com tanta
frequência aqui do Delphina
Aziz. Há redução no número de
internaçõese, consequentemen-
te,menoscustosemais leitospa-
ra outros pacientes”, analisa a
criativaFernandaMarques.
A criação da cartilha faz par-

te do perfil de atendimento na
unidadeDelphinaAziz, informa
a assessoria de comunicação da
instituição. “Essa abordagem
agrega qualidade ao atendimen-
to porque o paciente se recupe-

ra mais rápido, melhora o prog-
nóstico e diminui as taxas de
complicações do próprio trata-
mento”, conta o médico Renan
Jackmonth Ziegler.
Os pacientes recebem a carti-

lha,que temoformatodeumpul-
mão, após receberem alta no PS
Delphina Aziz. Um deles é José
WalterdeLima,43.Fumantedes-
de os 12 anos, e sem tragar nada
há duas semanas. “Para mim é
um grande sacrifício subir uma
ladeira.Ficosemfôlego, sinto fal-
tadear.Comcertezavoufazeres-
ses exercícios em casa. Depois
do treinamento jásintoqueestou
melhor”, comentaoex-fumante.

Há redução no
número de
internações e,
consequentemente,
menos custos e
mais leitos para
outros pacientes”

FernandaMarques
Criadora da cartilha
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Maria da Silva diz que, ao contrário demuitos homens, faz seus preventivos

Antes mesmo do fim da campa-
nha de mobilização do público
masculino peloNovembroAzul,
para alertar os dados da preven-
ção ao câncer de próstata e ou-
tras doenças que o homem pos-
sa adquirir, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Semsa) projeta
realizar cerca de 1 mil atendi-
mentos nas UnidadesMóveis do
Programa Saúde Manaus Itine-
rante. As unidades móveis são
formadas por quatro carretas lo-
calizadas em locais específicos
da cidade e que atendem o sexo
feminino mas que, excepcional-
mente neste mês, vem atenden-
do ambos os sexos.
No caso específico dos ho-

mens, são oferecidos serviços
como exames de ultrassom de
próstata via abdominal, tireoi-
de, vias urinárias, abdominal
superior e abdominal total, in-

forma a Semsa. Dentro do “No-
vembro Azul”, as unidades mó-
veis vão atender nos seguintes
locais e datas: no bairro Crespo,
Zona Sul, de 24/11 a 7 de de-
zembro; e na Lagoa do Japiim,

de 21/11 até hoje (30).
No último sábado a Funda-

ção Centro de Controle de Onco-
logia do Estado do Amazonas
(FCecon) realizou uma ação de
rastreio do câncer de próstata

OesclarecidoestudanteGabrielRocha

José Lima não quer fazer o exame

atendendo a 100 homens sobre
a necessidade da realização dos
exames preventivos. Desses
100, 16 apresentaram altera-
ções napróstata e serão encami-
nhados para biópsia e atendi-
mento na Fundação Cecon.
Para o estudante Gabriel Ro-

cha, 17, “o preconceito do ho-
mem emnão querer fazer o exa-
me vem daqueles com idade
mais avançada e que não são
desse tempo tecnológico”. O téc-
nico em enfermagem José Lima,
42, faz parte da parcela da popu-
lação masculina que não quer
fazer o exame: “Ainda não fiz
porque não quis”, diz.
Por sua vez, a professoraMa-

ria daSilva, 52, dá showemmui-
tos homens: “Faço meus exa-
mes preventivamente. O câncer
está se alastrando no País e no
mundo todo”, destaca ela

HUGV faz
atendimento
agendado
O Hospital Universitá-

rio Getúlio Vargas, da Uni-
versidade Federal do Ama-
zonas (HUGV-Ufam) e filiado
à Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh),
participa hoje do Mutirão
Nacional da Rede Ebserh.
A iniciativa conta com

ações para mais de três mil
pessoasnos39hospitaisuni-
versitários federais filiados,
presentes nas cinco regiões
do Brasil, atendendo pacien-
tes coma realizaçãodecirur-
gias,exameseconsultas.Em
Manaus, o HUGV promoverá
uma ação de prevenção ao
câncer de próstata, com
atendimentode60pacientes
previamenteagendados(não
sendo possível agendamen-
tono localnodiadoevento).

Orientações
Além dos exercícios, os

fisioterapeutas repassam
orientações quemelhorama
função pulmonar, como con-
trolar o peso, manter a casa
limpa, eliminar infiltrações e
mofo,manter colchões e tra-
vesseiros forrados, retirar
tapetes e afastar a cama da
parede. Alémdisso, é impor-
tante evitar animais em ca-
sa,masse tiver, a orientação
é que se dê banho toda a se-
manaenãodeixequesubam
emcamas, sofás emóveis.


