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Combate a Dor no Hospital e
Maternidade São Cristóvão

Durante todo o mês de abril, o Grupo São Cristóvão Saúde realizará palestras voltadas ao
Combate a Dor. O projeto foi criado com a necessidade substancial em divulgar o manejo
adequado da dor, seu protocolo de realização, além de incluir o processo na cultura da
Instituição.

Os temas a serem abordados através de equipe multidisciplinar do Hospital e
Maternidade São Cristóvão são: Manejo da Dor no Paciente Crônico (Dra. Gabriela
Silveira – Anestesiologista. Dia 09 de abril, das 9h às 9h45), Manejo da Dor na
Neonatologia (Dra. Ludmila F. V. Simões – Coordenadora dos Serviços Médicos da
Neonatologia e Vice-Diretora Clínica. Dia 16 de abril, das 9h às 9h45), Controle da Dor no
Pós-Operatório (Dr. Giulliano Gardenghi – Doutor em Ciência pela Faculdade de Medicina

da USP e Consultor Técnico do IEP. Dia 23 de abril, das 9h às 9h45), e Aspectos Emocionais
da Dor (Susi Andrade - Psicóloga. Dia 30 de abril, das 9h às 9h45).

As palestras fazem parte do Projeto Educação Ao Vivo, realizado pela Instituição,
garantido que nossos profissionais tenham acesso a diversas atualizações sobre
conteúdos relevantes na área da saúde. “Para esse projeto esperamos o manejo
adequado ao nosso paciente com dor, internado dentro do complexo hospitalar do São
Cristóvão Saúde, a fim de que sua permanência conosco seja livre de danos, além de
acolhedora e segura”, relata o Presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura.

Além das palestras on-line, o projeto também trará diversas ações que ocorrerão de
maneira simultânea, com foco no gerenciamento da dor, incluindo: vídeo com o Grupo
Operação de Riso (demonstrando de forma lúdica a necessidade do controle da dor);
palestra no auditório com o neurocirurgião Dr. Alexandre no dia 16 de abril ás 11h;
distribuição de camisetas com a frase “Eu avalio a dor do meu paciente" (para a equipe de
Enfermagem do hospital); pop up no sistema MV com a frase "Já avaliou a dor do seu
paciente hoje?" (disponível na senha da equipe operacional durante o mês de abril,
aparecendo, inclusive, a régua de dor; criação de arquivo digital com protocolo de dor
para equipe de enfermagem; e treinamento institucional para equipe multidisciplinar,
com foco na apresentação, implementação e manejo da dor de forma adequada.
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https://zoom.us/j/97800635575

Para mais informações ligue 2029-7617/ 7684.
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