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SAÚDE

21 de Setembro, 2012 - 10:47

Hospital Regional realiza mutirão de procedimentos de alta complexidade

O Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, 
deverá realizar um mutirão de realização de 
procedimentos mais complexos, tais como 
endoscopia e colonoscopia. A iniciativa tem como 
objetivo primordial atender a pedidos de pacientes 
que aguardam desde 2009 pela realização dos 
procedimentos.

Estima-se que estejam sendo realizados cerca de 35 
atendimentos diários, a pacientes de Alta Floresta, 
Carlinda, Paranaíta, Nova Bandeirantes, Nova Monte 
Verde e Apiacás. A duração do mutirão deverá 

perdurar por dez dias, de modo a atender a meta estipulada de 300 procedimentos.

O diretor geral do HRAFAS, Jonas Ribeiro, afirma que a ação está sendo realizada com 
parceria entre as unidades HRAFAS e HMVG, Hospital Metropolitano de Várzea Grande -
gerenciadas pelo IPAS (Instituto Pernambucano de Assistência a Saúde), também 
responsável pelo gerenciamento do Hospital Regional de Alta Floresta, Hospital 
Metropolitano de Várzea Grande e Hospital Regional de Colíder.

“A demanda de usuários que precisam passar por este atendimento é grande. Houve um 
acúmulo de pessoas na fila, tem paciente que está com pedido desde 2009 pra realizar 
esse procedimento”, explica Jonas Ribeiro.

O diretor geral do HRAFAS alega que o mutirão estava sendo articulado há cerca de 90 
dias, tendo sido feitos investimentos diretos e indiretos. Assim, a estrutura física teve que 
receber intervenções, houve a aquisição de equipamentos, medicamentos, estudos de 
logística, etc. Além disso, alguns dos profissionais receberam treinamento junto ao HMVG.

Ribeiro acrescentou ainda que os procedimentos de endoscopia e colonoscopia não são 
feitos na rede pública da região, gerando um alto custo para o paciente, que é 
encaminhado à Capital.

Ressalta-se ainda que foram realizadas inúmeras reuniões durante o período de 
planejamento, destinadas à discutição entre os representantes dos seis municípios e o 
Escritório Regional de Alta Floresta, que pontuaram sobre a logística para transportar 
pacientes de outros municípios. Jonas Ribeiro afirmou que, com base nos resultados 
positivos que tem-se verificado, há a possibilidade de realização de outros mutirões para 
atendimento de outras demandas.
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SAÚDE

22/09/2012
11:16 - AROMATERAPIA: Especialista explica o funcionamento e os benefícios da técnica 
fitoterápica

09:13 - PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE: OSS receberá repasses de cerca de 88 milhões do 
governo do Estado para gerir três unidades de saúde em MT

08:24 - Homem sofre parada cardíaca, causa acidente e morre após dar entrada no P.A

09:02 - Ministério da Saúde receberá mais de 6 milhões de cápsulas de remédio para 
tratamento de Alzheimer

21/09/2012

DE FRENTE COM SEU PASSADO:

Em defesa de Mendes, Maggi 
critica a gestão de Silval
BR-364:
Caminhão com água bate em outro 
carregado de diesel e uma pessoa morre na 
hora

ARAGUAIA:
Produtores se reúnem com governador para 
viabilizar Consórcio Rodoviário para 
pavimentação da MT-430

ALTA FLORESTA:
Juiz eleitoral pede apoio da Federal para 
segurança em 7 de outubro

PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE:
OSS receberá repasses de cerca de 88 
milhões do governo do Estado para gerir 
três unidades de saúde em MT

SINOP:
Secretaria do lar é dopada e estuprada no 
município
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17:18 - CAOS NA SAÚDE: Quatro pessoas morrem por falta de medicamentos no Pronto-
Socorro de Várzea Grande

16:29 - Justiça determina transferência de indígena para UTI de Cuiabá

15:32 - CIRURGIAS ELETIVAS: MT contará com R$ 6,4 mi para reduzir filas em cirurgias de 
ortopedia

13:39 - SINOP: Cadeia feminina recebe nesta sexta 1ª feira de saúde sexual

10:47 - ALTA FLORESTA: Hospital Regional realiza mutirão de procedimentos de alta 
complexidade

09:22 - Neste sábado Lucas do Rio Verde promove capacitação e atendimento sobre 
hanseníase

09:17 - MPE requer ao Governador definição de data para pagamento do MT Saúde

08:43 - Casos de diabetes e hipertensão têm crescido entre a população indígena em Mato 
Grosso

08:56 - Resolução que permitia gerenciamento pelas OSS's foi revogada

09:51 - MATO GROSSO: Casos de dengue têm queda de 50% em uma semana no Estado

20/09/2012
14:50 - Mato Grosso recebe R$ 450 mil para Projeto Vida no Trânsito do ministério da saúde

13:47 - Hanseníase é tema para capacitação em Juína

11:22 - BATERIA DE EXAMES: Senador Jaime Campos é transferido para SP

08:24 - Enfermeiros cobram salários atrasados no pronto-socorro de VG

19/09/2012
15:17 - Transgênicos aumentam ocorrência de câncer

14:48 - Por falta de recursos, Estado suspende terceirização do Hemocentro

13:40 - Governo apresenta novo modelo de gestão do MT Saúde nesta semana

11:32 - DESCASO: Vítimas de AVC são tratados à base de dipirona em Pronto-Socorro de VG 

18/09/2012
15:46 - Servidores colhem assinaturas para projeto popular contra 'privatização' dos hospitais 
em MT

15:12 - SINOP: Unidade de Coleta e Tratamento necessita de doadores de sangue

13:36 - CAOS NA SAÚDE: Hospitais ameaçam suspender atendimento pelo MT Saúde nesta 
quarta

07:37 - OSs é desclassificada por Secretaria de Saúde para gerenciar Hospital Regional

17/09/2012
16:40 - Médicos ameaçam nova greve em Cuiabá e secretário afirma que 'é tudo jogo político' 

16:07 - PROBLEMAS DE SAÚDE: Senador Jaime Campos é internado as pressas em hospital 
de Cuiabá

10:59 - Anvisa determina apreensão e inutilização de lotes falsificados do Butazona

14/09/2012
13:47 - Excitação sexual pode reduzir sensação de nojo, diz estudo

13/09/2012
17:35 - CARBOXITERAPIA: Fisioterapeuta Dermato-Funcional fala sobre os benefícios desse 
tratamento estético 

15:55 - Médico de VG atribui mortes de pacientes à falta de medicação

14:11 - Saúde gastou R$ 200 milhões com acidentes de trânsito em 2011

10:11 - Secretaria de Fazenda realiza 6ª Campanha de Doação de Sangue

10:09 - Pílula anti-HIV é eficaz mesmo se uso não for diário, afirma estudo

09:43 - Produção nacional de remédio contra tuberculose depende de aval da Anvisa

09:39 - Governo anuncia liberação de R$ 47,6 milhões para reforma de hospitais universitários

07:43 - Sem reagentes para exames, começa a faltar sangue no MT Hemocentro

07:36 - SUS deve reconstruir seios de mulheres com câncer após retirada de mama

12/09/2012
17:21 - SORRISO: Caso de Dengue hemorrágica é confirmado no município

ENQUETES

Homens e mulheres podem 
mesmo fingir o orgasmo?

Você tem coragem de se 
candidatar em uma agência de 
casamentos para conhecer 
alguém?

Você é contra ou a favor da 
divisão do Estado de Mato 
Grosso?

VARIEDADES

OPINIÕES

A falha do governo na 
segurança pública de MT
Escritor: Adrielle Piovezan 

Nuances do Mensalão
Escritor: Pedro Cardoso da Costa

Crime Eleitoral: O Ovo da 
Serpente
Escritor: Antonio Cavalcante e Vilson 
Nery

Educação de pais e filhos
Escritor: Paiva Netto

Aniversários

'Avenida Brasil': Jorginho conta para Tufão 
que Carminha o trai

Pai de Neymar diz que médico cobrou R$ 
45 mil pelo parto

Morena da Laje explica por que não faz 
sexo em avião

Ronaldo aceita participar de quadro sobre 
perda de peso
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Escritor: Adriano Benayon 

Educação Ambiental um 
direito do cidadão
Escritor: Romildo Gonçalves

INÍCIO NOTÍCIAS VÍDEO NOTÍCIAS OPINIÕES DEBATES NOTAS RÁPIDAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS EVENTOS OUÇA AS RÁDIOS

Política Regional Economia Polícia Educação Geral Esportes Saúde Meio Ambiente

Copyright © 2010 - Nortão Notícias
Quem Somos  |  Denuncie  |  Contato

Laercio Lucimar Andrea Mário Damaceno Wladimir NascimentoTatiane Rodrigo Lara Priscila Marcelo

Wanderley Solange Marli Flavio Mara Alex Rosmari Neiva Nelci Luzimar Cladinéia

Nortão Noticias no Facebook

907 pessoas curtiram Nortão Noticias.

Curtir

Plug-in social do Facebook

Página 3 de 3Nortão Notícias

24/09/2012http://www.nortaonoticias.com.br/saude/67212/Hospital_Regional_realiza_mutirao_d...


