maior hospital público referência em cardiologia
e neurologia da paraíba

alta

complexidade
ANO 2019

CARDIOLOGIA

METROPOLITANO

A pequena Maria Stela,
de apenas dois meses, foi a
primeira paciente cardiopata
a receber alta em 2019 do
Hospital Metropolitano Dom
José Maria Pires.
Diagnosticada

com

uma

grave cardiopatia congênita,
ficou interna na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) até a
realização com sucesso de
um procedimento cirúrgico.
Ela é uma das mais de 400
crianças cardiopatas que já
foram assistidas no Hospital
Metropolitano desde a sua
inauguração,

em

abril

de

2018.

FOTO: JEFERSON CÂNDIDO

O Hospital Metropolitano Dom
José Maria Pires, localizado em Santa
Rita, é a primeira unidade de saúde
pública do Estado da Paraíba especializada em neurologia e cardiologia.
Dispondo de um heliponto, além de
um moderno centro diagnóstico por
imagem.

O complexo hospitalar tem a capacidade de 226 leitos, sendo 60 de UTI e
11 salas de cirurgia.

Rua Roberto dos Santos Correia, s/n
- Várzea Nova - Santa Rita - Paraíba.

NEUROLOGIA
METROPOLITANO
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Os cidadãos com
Doença de Parkinson atendidos pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) contam no
estado da Paraíba, com os
serviços de referência do
Hospital
Metropolitano
Dom José Maria Pires.

O complexo hospitalar realiza o
procedimento cirúrgico para o tratamento da doença, consciste na implantação do Deep Brain Stimulation
(DBS), que consiste em um aparelho
de neuroestimulação, semelhante ao
marca-passo cardíaco, que libera de
forma precisa impulsos elétricos em
regiões específicas do cérebro, até a
troca do marca-passo de estimulação.
A unidade de saúde possuiu o
mais qualificado ambulatório especializado em neurocirurgia funcional, que
é área que cuida desse tipo patologia
específica, e conta também com grandes profissionais da área da neurologia.
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VOO DE
ESPERANÇA

Uma bebê prematura, de apenas sete dias de vida, foi transferida por meio de aeronave de asa
rotativa biturbina (helicóptero), do estado do Ceará para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires,
referência em cardiologia no Estado. Esse foi o primeiro pouso aeromédico da unidade de saúde.
A neonata nasceu com um quadro grave de cardiopatia e necessitava de atendimento em uma
UTI neonatal especializada, como a do complexo hospitalar. A viagem teve início na cidade do Crato, no
Ceará, e teve duração de 7h e 24 minutos. Um voo com sucesso e cheio de esperança.

TECNOLOGIA
O Hospital Metropolitano é a
primeira unidade pública de saúde da
região nordeste, que dispõem de um
dos mais mordenos equipamentos na
área de neurocirurgias, o Microscópio
Zeiss Pentero 800.
O Microscópio Zeiss, possui
lentes de alta resolução, iluminação
controlada, vídeo angiografia e interação com neuronavegação.

O microscópio cirúrgico é primordial
para execução de Neurocirurgias,
como: aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas, tumores e
patologias vasculares da medula
espinhal. Sua alta tecnologia permite
ao assistido uma melhor recuperação
e qualidade de vida.

ALTA

COMPLEXIDADE

A equipe de neurocirurgia do
Hospital Metropolitano Dom José
Maria Pires realizou com sucesso a
cirurgia de meningocele frontal em
uma criança de apenas sete meses, o
pequeno Matheus Vieira, portador de
uma patologia de tipo raro, que se
caracteriza pelo deslocamento frontal
congênito. No procedimento cirúrgico
foi realizado uma correção do defeito
da falha óssea e a reconstrução de
toda parte frontal do crânio. A cirurgia
durou em torno de 4h e, Matheus evoluiu bem, sem intercorrências. A instituição de saúde é a primeira a realizar
esse tipo de procedimento pelo SUS

“
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Juliana Vieira, mãe da criança
assistida, em seu relato repleto de
emoção enalteceu a dedicação de
todos os colaboradores do Complexo Hospitalar. “O meu coração está
cheio de gratidão por tudo que fizeram pelo meu filho, a dedicação da
equipe médica cirúrgica. Eu sei que
foi um desafio para toda equipe,
mas eles fizeram um bom trabalho,
eu tenho agora em meus braços, o
meu filho, cheio de saúde, só Deus
para recompensar a cada um”
declarou.

PROJETO
NOVOS ARES
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Visando o bem-estar dos pacientes e seguindo as diretrizes da humanização hospiFOTO: JEFERSON CÂNDIDO
talar, foi desenvolvido pelos fisioterapeutas
e a equipe multiprofissional, o projeto “Novos
Ares”. Por meio dele, pacientes podem realizar exercícios fisioterapêuticos no ambiente
externo, fora do leito de internação. As atividades acontecem em uma das áreas de convivência que encontra-se na instituição de saúde. Os horários da ação são no início da noite
e da manhã.

“

A humanização dos ambientes

hospitalares é considerada fundamental
para o bem estar físico e psicológico do
paciente. “A Integração da fisioterapia ao
ambiente exterior apresenta-se como
parte essencial para a humanização por
agrupar uma imensa variedade de estímulos oriundos do ambiente externo, que
provocam reações positivas no corpo
humano,

como

por

exemplo:

sons,

aromas, texturas, ventilação e intensidade
luminosa diferenciada, além de cores e
formas diversas. Fundamental para a boa
estima de quem é assistido como para
quem acompanha esse enfermo.
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