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A Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro nasceu com o compromisso de
oferecer uma “Casa longe de casa” para crianças e jovens com câncer e seus
acompanhantes, de outros estados e municípios, em tratamento no Rio de Janeiro.
Desde a inauguração, a Instituição já recebeu mais de 2 mil pequenos pacientes e,
só no ano passado, contou com 250 voluntários.
A Casa oferece vários programas na área social e psicossocial, como o de
distribuição de bolsas de alimentos e cursos profissionalizantes para as mães. A
manutenção da Instituição é garantida por meio de doações, realizações e participações em eventos beneficentes, bem como associação de membros contribuintes. Há várias maneiras de colaborar e a Instituição está sempre aberta para receber novos voluntários, doação de alimentos ou materiais diversos.
A URMES - Urgências Médico-Escolares é um exemplo de parceria de
sucesso. A empresa abraçou a Instituição há cinco anos e, desde então, tem contribuído expressivamente com a Casa por meio da venda de tíquetes antecipados
para o McDia Feliz e oferecendo condições especiais para a realização de exames
médicos periódicos dos funcionários da Instituição. A URMES também colaborou para a segunda expansão da Casa, inaugurada em julho de 2011.
Sobre o Programa Casa Ronald McDonald no Brasil - Iniciativa global
criada pela Ronald McDonald House Charities, sistema internacional presente
em mais de 50 países. O objetivo do programa é oferecer mais qualidade de vida
e bem-estar às crianças e adolescentes. No Brasil o programa é coordenado pelo
Instituto Ronald McDonald e conta atualmente com quatro unidades nas cidades
do Rio de Janeiro, São Paulo, Santo André e Campinas (SP).
Vicente de Paula A. Souza
Vice-Presidente de Captação de Recursos

:

Pediatra em creches e escolas
uma segurança de quem tem URMES
As creches têm grande importância no estímulo ao
desenvolvimento de bebês e crianças pequenas, principalmente para um número significativo de famílias em
que mãe e pai exercem suas atividades profissionais e
precisam contar com o suporte de terceiros na atenção a
seus filhos. Diante dessa realidade, cada vez mais se
torna necessário aprimorar os serviços oferecidos, objetivando a diferenciação num meio em que a oferta de
serviço e as exigências de quem busca por ele são cada
vez maiores.
Pelo fato de a creche atender à crianças de idades
variadas, muitas, desde lactentes, é preciso conhecer
bem as características desse público, suas fases de desenvolvimento, as intercorrências comuns a cada idade,
para saber lidar com tais situações. É nesse contexto que
se insere o pediatra, cujo trabalho tem como principais
objetivos a prevenção e o controle de doenças e de acidentes, desempenhando, também, papel de suporte e
orientação no âmbito da medicina escolar.
Todas as atividades desenvolvidas por esse profissional ocorrem em parceria com a equipe multidisciplinar da creche e com as famílias. Isso agrega vantagens
para todos: a escola passa a contar com a supervisão e a
orientação de um profissional experiente e tecnicamente
capacitado a identificar situações adversas em saúde, o
que possibilita executar ações de solução e prevenção. Já
os (as) alunos (as) e suas famílias desfrutam a tranquilidade de terem um ambiente sadio com um baixo índice
de doenças que, somado aos estímulos pedagógicos adequados, propiciam o crescimento sócio-afetivo, físico e
intelectual essenciais à boa formação do indivíduo.
É por isso que dizemos que escola que tem URMES
está sempre passando bem!

Maria Luiza Castro
Pediatra da Urmes

A visita do pediatra às creches vai incluir
as seguintes funções:
• Observação do espaço físico, focando na orientação
do que é adequado a cada faixa etária.
• Análise das turmas para verificação das ocorrências
médicas, dos medicamentos em uso, das ausências
por motivos médicos, visando retratar, desta forma, a
saúde da “turma”.
• Avaliação da criança com intercorrência médica,
possibilitando o rápido e eficiente encaminhamento
para o pediatra assistente (da família).
• Elaboração de circulares específicas, na vigência de
doenças infectocontagiosas, informando sobre medidas de controle e a necessidade de afastamento temporário, ou não, das crianças em questão.
• Realização de palestras tanto para a equipe de educadores e outros profissionais da creche quanto para
pais e outros responsáveis.
• Implantação de medidas preventivas que minimizem
o número dos casos com chance de contágio.
• Controle interno de documentação médica (cadernetas de vacinação, exames de fezes e atestados médicos, por exemplo).
• Treinamento e reciclagem da equipe, no que diz respeito ao atendimento à criança, aos primeiros-socorros e às medidas preventivas de doenças e acidentes.
• Realização de reuniões individuais ou em grupo, com
pais e outros responsáveis, de acordo com a necessidade de cada momento.
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O PREÇO DA IMPUNIDADE

Tania Zagury (*)

A Espanha provou que quando
existe vontade política se muda a realidade. De país com maior percentual
de mortalidade e acidentes de trânsito da
Europa, brilhantemente passou ao menor
índice e tem servido de exemplo a toda Comunidade Europeia. Como? Simplesmente instituindo um código de trânsito rigoroso e multas
muito altas, mas também e principalmente - empreendendo fiscalização rígida e
inflexível sobre os infratores.
O Brasil detém hoje a
triste marca de primeiro lugar
mundial em acidentes e mortes no trânsito, especialmente
entre jovens. Temos também
um dos piores sistemas de
ensino do mundo em termos
de qualidade, especialmente
na rede pública, fato comprovado por exames nacionais e
internacionais. O Brasil e todos os brasileiros sabem que
não se melhora o ensino nem se civiliza o trânsito apenas

construindo novos prédios escolares ou
fazendo campanhas educativas na
TV, mas
falta ao governo vontade para as medidas necessárias e efetivas. Há uma década e meia, aproximadamente, entrou em vigor o novo código de trânsito, que, embora não tão rigoroso quanto o espanhol,
mostrou-se muito eficiente no ano de sua implantação.
Houve significativa queda nos índices de acidentes e
mortes, simplesmente porque, à época, a fiscalização
foi feita com rigor. Infelizmente, a partir daí o que se
seguiu foi o gradual afrouxamento das sanções, com
perdão institucional até
para os que já haviam, ao
menos teoricamente, “perdido a carteira”. Consequência previsível, porém não
evitada: hoje superamos os
índices anteriores. O Brasil
não precisa de mais ou novas
leis. Precisa sim e com urgência da aplicação severa e
contínua das que já existem.

“O Brasil e todos os brasileiros sabem que não se
melhora o ensino nem se
civiliza o trânsito apenas
construindo novos prédios
escolares ou fazendo campanhas educativas na TV,
mas falta ao governo vontade
para as medidas necessárias e efetivas.”

Concordo que punir apenas não resolve tudo.
Mas, sem dúvida, não punir também não resolve e ainda
agrava os problemas sociais. A impunidade estimula
comportamentos antissociais por parte até de quem
jamais teria tais atitudes. É ingenuidade supor que todos
os indivíduos vivem de acordo com a ética humanista na
qual o direito do outro tem tanta ou maior importância
do que o seu próprio direito ou interesse. A maior parte

“...punir apenas não resolve tudo.
Mas, sem dúvida, não punir também não resolve e ainda agrava
os problemas sociais. A impunidade estimula comportamentos
antissociais por parte até de
quem jamais teria tais atitudes.”
dos homens respeita a moral vigente. Poucos são, porém,
os que, além de moralmente corretos são também verdadeiramente éticos. Diferenciemos os dois conceitos, muitas vezes utilizados inadequadamente como sinônimos:
Uma pessoa moralmente correta - para definimos de forma simples – é aquela que cumpre e respeita as
regras de conduta vigentes na sociedade. Mas é também
alguém que tem consciência de que existem sanções se
não as cumpre. Significa dizer que é uma pessoa que, por
exemplo, não avança o sinal porque sabe que pode causar danos a outros, mas também (e às vezes principalmente) porque teme ou tem consciência de que poderá
ser punido, caso a desrespeite. Já a pessoa ética é aquela
que age de acordo com a lei e especialmente em respeito
aos direitos dos outros, independentemente de haver ou
não punição. É um indivíduo que continua agindo da
forma que age usualmente, mesmo que ninguém esteja

NUTRIÇÃO
TAMBÉM É COM A URMES!
CONHEÇA OS NOVOS
PLANOS.

Ligue: 2284 1212

vendo. Em suma, um indivíduo que introjetou os valores
de forma tal, que passam a fazer parte dele próprio.
Desejar, sonhar com o dia em que todos serão
éticos (e não apenas morais) é um lindo objetivo. Poderemos, então, prescindir de leis e regras. Mas enquanto esse
dia não chega, condenar os que agem ética e moralmente
a conviver com a impunidade dos que transgridem, atropelam ou transformam educação em mero e descompromissado comércio é, no mínimo, injusto e até indecente.
Hoje no Brasil grande parte dos justos se sente revoltada
ao perceber que a impunidade premia os que agem à revelia das leis; muitos são os que decidem, a partir daí, agir
de acordo com o que consideram “o que todos fazem”. O
preço da impunidade é, assim, altíssimo. Significa assistirmos a cada dia mais indivíduos assumindo conscientemente atitudes inadequadas - pela desesperança e pela
triste constatação de que, aos que agem apenas e tão-somente de acordo com o que lhes “ dá na telha ,” nada
ocorre. A lista de exemplos é extensa; começa nos pequenos deslizes e vai até grandes atos de selvageria. O que
está por baixo do aumento explosivo dos atos antissociais
é a certeza da impunidade, de que a sociedade permite o
desrespeito e a irracionalidade. No cinema, pessoas falam
descuidadamente ao celular; nas escolas, alunos concluem
seus cursos sem atingir os mais simples objetivos educacionais; nos restaurantes, clientes fumam ignorando a lei;
denúncias sobre apropriação de verbas públicas ou malversação de recursos destinados à melhoria social acabam
como começaram. Impunes todos.
Como esperar que os demais ajam e sejam, sempre e a cada dia, novos Ghandis?
__________________________________
(*) Filósofa, Mestre em Educação, Conferencista e Escritora, autora de 21 livros, entre os quais “Filhos, Manual de
Instruções”, “Escola sem Conflito”, “Limites sem Trauma”
e “Educar sem Culpa”. www.taniazagury.com.br

Medicina do Trabalho
Exames Admissionais, Demissionais,
Periódicos, Retorno ao Trabalho,
Mudança de função.
Fazemos o atendimento completo
com implantações de PCMSO,
PPRA, MAPAS DE RISCOS, CIPA,
PPP e LTCAT.

Tels.: 2284-1212 / 2567-0527 (FAX)
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Guia de
Primeiros
socorros
O que fazer nas situações de
urgência e emergência

As crianças, especialmente na idade de frequentar
escolas de educação infantil, são mais suscetíveis aos acidentes. Elas não percebem os perigos, não têm capacidade para avaliar corretamente as causas e consequências
de seus gestos impulsivos e são extremamente curiosas.
Os acidentes não são intencionais, mas também não
significam uma sentença, ou seja, são passíveis de prevenção. No ambiente escolar, cabe aos profissionais de creches e escolas sinalizar possíveis riscos, agir preventivamente e educar para a segurança.
Nesse processo, a supervisão dos alunos por seus professores e auxiliares é fundamental. Mas, quando a prevenção não dá conta de tanta energia, como agir? Em
primeiro lugar, é preciso saber que a agilidade na prestação dos primeiros socorros é essencial para minimizar as
consequências do acidente.
Vale lembrar também que toda ocorrência dessa
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ordem tem de ser comunicada aos pais ou a outros responsáveis pela criança e que as situações de urgência
devem ser conduzidas com calma, objetividade e eficiência, tendo como um dos objetivos tranquilizar e confortar a criança até o momento do atendimento médico,
quando necessário.
A URMES, por meio do serviço de “Prevenção e controle de doenças e acidentes”, do “Atendimento de urgências médicas” e do “Programa de prevenção de riscos
ambientais”, busca proporcionar tranquilidade e segurança às creches e escolas conveniadas. Por isso, elaborou
esse miniguia de atuação nas situações de urgência e
emergência. Tome nota!

Ferimentos com sangramento

Silvia Câmara
Pediatra, coordenadora do
Centro de estudos da Urmes

Miniguia de atuação nas situações de urgência e emergência
Ferimentos com sangramento

Mordidas

a) Lave as mãos e coloque luvas se necessário, antes de
tocar no local
b) Faça compressão do local com gaze, algodão ou tecido
limpo, até cessar o sangramento.
c) Limpe o ferimento com água corrente e sabão neutro
d) Aplique solução antisséptica
e) Proteja o local com um curativo
f) Em caso de ferimento extenso e/ou profundo, encaminhe a criança ao Pronto-Socorro*

a) De criança: lavar a ferida com água e sabão e fazer
compressa com gelo
b) De animal: lavar a ferida com água e sabão e consultar
o médico sobre a necessidade de fazer o tratamento
preventivo da raiva humana (Av. Henrique Valadares
nº 151 - Centro) e sobre o uso de vacina antitetânica

Ferimentos fechados (contusão, hematoma,
torção, fratura etc.)
a) Coloque em repouso a parte do corpo afetada
b) Faça compressa local com gelo (envolvido em gaze,
toalha ou outros tecidos/materiais limpos)
c) Em caso de torção, fratura: encaminhar ao Pronto-Socorro*
d) Se ocorrer contusão na cabeça, observar: vômitos, dor
de cabeça intensa, sonolência anormal, alterações de
comportamento e perda de consciência - nestes casos,
encaminhar ao Pronto-Socorro*

Queimaduras
a) Coloque a área queimada debaixo de água corrente
fria, por 10 a 15 minutos
b) Aplique vaselina pura (não use manteiga, pasta de
dente, água sanitária ou outros recursos da “tradição
doméstica”)
c) Em caso de queimadura profunda (formação de bolhas,
carbonização) e extensa, encaminhar a criança ao
Pronto-Socorro*

A VEZ do cliente
A URMES está conectada com você
24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês.
Dispomos de uma série de produtos e vantagens
para você, cliente.
Fique conectado com a gente. Conheça nosso site.

www.urmes.com.br

Picadas e ferroadas de insetos
a) Retire os ferrões do inseto com cuidado para não romper a bolsa de veneno
b) Lave o local com água e sabão
c) Faça compressa com gelo
Atenção: crianças alérgicas podem sofrer reações graves
e/ou generalizadas. Nestes casos, a busca pelo socorro
médico deve ser imediato

Envenenamentos e Intoxicações
a) Verifique a causa e reúna tudo que possa facilitar a
identificação da substância tóxica
b) Contate imediatamente a Urmes (Tel: 2284-1212)* ou
o Centro de Informação e Assistência Farmacológica
(0800-72.26.001) para saber como proceder.
c) Não provoque vômitos (principalmente se a causa de
intoxicação/envenenamento é desconhecida ou se for
caso de ingestão de água sanitária, soda cáustica ou
outros produtos de limpeza)
*Escolas conveniadas à Urmes contam com o suporte de
médicos e de transporte para as clínicas associadas, além
do seguro de acidentes.

Sistemas de
Administração Escolar
• Módulo para
Secretaria;
• Módulo para
Tesouraria;
• Módulo para
Biblioteca;

www.educarium.com.br
atendimento@educarium.com.br
Área Comercial: 0 XX (21) 2233-3635

• Construção
de WebSites;
• Infra-Estrutura
em Informática;
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Saúde em dia

Mudanças no calendário de vacinação infantil
A partir de agosto entram em vigor as novas orientações
do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a
vacinação de crianças, portanto, fique de olho. As principais novidades são a inclusão da vacina injetável contra
a poliomielite (VIP) e da vacina quíntupla de células
inteiras, que combina a atual quádrupla de células inteiras (difteria, tétano, coqueluche e haemophilus influenza
tipo b) com a vacina contra a hepatite B. Parece complicado, mas é importante que você entenda as mudanças.
“Essa alteração significa mais conforto, segurança e eficácia na proteção contra graves doenças infectocongioasas”, avalia Isabella Ballalai, diretora médica da Urmes e
presidente da Regional Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm-RJ). A médica explica que
a vacina VIP é feita de vírus inativado. Ela será usada de
rotina em paralelo com a “vacina da gotinha” - esta, nas
campanhas anuais contra paralisia infantil.
“A Organização Panamericana de Saúde (OPAS) recomenda o uso da vacina oral até que a poliomielite esteja
erradicada no mundo”, acrescenta Ballalai. Ela explica
que a “vacina da gotinha” possibilita a proteção de
grupo, porque é feita de vírus atenuado, eliminado nas
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fezes, o que ajuda a proteger também as crianças não
vacinadas.
Dessa forma, até que seja conquistada a erradicação
mundial da doença, “o Brasil utilizará um esquema
sequencial, com as duas vacinas, aproveitando as vantagens de cada uma. A VIP será aplicada aos dois e aos
quatro meses de idade e a vacina oral será utilizada nos
reforços, aos seis e aos 15 meses de idade”, como anunciou o Ministério da Saúde (MS).
Segundo o ministro da saúde, Alexandre Padilha, até
2016 o PNI deve transformar a vacina quíntupla em sêxtupla, com a inclusão das vacinas inativada de poliomielite e da meningite C conjugada. “As vacinas conjugadas
possibilitam ampliar a proteção com apenas uma injeção, o que, além de ser mais confortável, facilita o cumprimento do calendário de vacinação, condição essencial
para uma boa cobertura vacinal”, analisa Ballalai.
Acesse http://goo.gl/IdqIb para saber como ficou o calendário do PNI. Para conhecer todas as vacinas disponíveis para a sua proteção e de sua família, acesse:
http://goo.gl/hJHnL

