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entrevista

Brasília inaugura sua primeira clínica
especializada em tratamentos para feridas crônicas

Benedito Silva
Diretor do Cenfe

Pouca gente sabe, mas há locais
especializados em tratar pessoas lesionadas por feridas e lesões complexas.
São clínicas multidisciplinares, com
foco neste tipo de paciente, inclusive
com demandas oncológicas. A novidade é que a capital federal ganhou,
neste mês, seu primeiro centro de
tratamento de pessoas lesionadas por
feridas crônicas ou agudas - o Cenfe,
com regime tanto ambulatorial quanto domiciliar. A novidade vai atender
vários perfis de pacientes: com pés
diabéticos, úlceras por pressão, feridas
oncológicas, venosas e arteriais, lesões
neuropáticas, queimaduras e dermatites. Confira, a seguir, a entrevista com
o diretor do Cenfe, Benedito Silva:
Como funciona o atendimento
no Cenfe?
Na prática, o atendimento começa
com a avaliação do paciente, que subsidiará o planejamento do tratamento. Em seguida, é definida a conduta
assistencial e o desenvolvimento dos
cuidados, de acordo com a demanda
específica de cada paciente. O objetivo
é ter foco no resultado do tratamento
com a melhor relação custo-benefício.
Isso significa que procuramos adotar
uma conduta clínica acompanhada de
meta assistencial, ou seja, o tempo do
tratamento é pré-estabelecido para assegurar o controle dos custos.
A instituição oferece atendimento domiciliar?
Sim! O Cenfe tem estrutura para
oferecer assistência domiciliar, por
meio da unidade HomeLar, visando o
conforto do paciente, com uma equipe qualificada, formada por médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem,
fisioterapeutas e nutricionistas. O Cenfe dispõe, ainda, de HomeCare, que
compreende os serviços de Internação
Domiciliar e Atendimento Domiciliar, coordenados pelo HomeLar. Este
tipo de Internação Domiciliar oferece

atendimento a pacientes com quadro
clínico estável, que não necessitam de
toda estrutura hospitalar, podendo os
cuidados serem realizados em casa.
Quem são os responsáveis pelos
atendimentos do Cenfe?
O corpo clínico - formado por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais - tem como responsável
técnico o Dr. Igor Nunes e Souza, que
é cirurgião geral e vascular, formado
pela Universidade de Brasília (UnB)
e membro da Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular.
Como são feitos os tratamentos
das feridas?
O tratamento de feridas depende
da característica de cada uma delas.
Pode ser algo simples como apenas
colocar um curativo sobre a lesão,
como também um processo complexo
que requeira conhecimentos especializados. Entre os casos atendidos estão:
pés diabéticos, úlceras por pressão,
feridas oncológicas, feridas venosas e
arteriais, lesões neuropáticas, queimaduras e dermatites.
O Cenfe oferece outros tipos de
serviço?
Sim. O Cenfe ainda disponibiliza
para os seus pacientes: curativo por
pressão negativa, cateter central de inserção periférica (PICC), acesso venoso central guiado por ultrassom, exame diagnóstico em casa para avaliação
de TVP (trombose venosa profunda).
SERVIÇO:
Cenfe
www.cenfewc.com.br
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notas
Fim de Ano
Caixa lança sua atração de Natal
No último dia 8, a Caixa inaugurou a atração
de Natal mais esperada da cidade. Com o tema
A Fórmula Mágica do Natal CAIXA, a programação de Natal promovida pelo banco traz
para as crianças uma divertida aventura de caça
aos sentimentos mágicos do Natal. No local,
as pessoas deverão baixar o aplicativo Fórmula
Mágica CAIXA, disponível em Android e IOS,
e começar a procurar os bons sentimentos em
um espaço especialmente preparado para a super
missão. A atividade é gratuita e aberta a todas as
idades. O Natal da CAIXA é um acontecimento que encanta os brasilienses desde 2009 e já
se transformou em uma das tradições da capital
federal. Neste ano, o espaço montado em frente
ao estacionamento da CAIXA Cultural, no Setor
Bancário Sul, foi ampliado e vai um ocupar cerca
de 2.5 mil metros quadrados. Em 2017, mais de
125 mil pessoas visitaram as atrações. As atividades se estendem até o dia 6 de janeiro de 2019,
exceto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.
Uma das novidades nesse ano é que as crianças
de até 2 anos terão um espaço de brincadeiras reservado para elas. Aos finais de semana, as visitas
serão das 10h às 21h. Nas terças-feiras, o horário
é das 18h às 21h. De quarta-feira a sexta-feira é
das 16h às 21h. Não haverá funcionamento nas
segundas-feiras. A programação também vai
contar com festival de food trucks, estacionados
em frente ao espaço.
Agricultura Familiar
Apoio à Agricultura Familiar do Entorno
A agricultura familiar do Entorno do Distrito Federal receberá um aporte de R$ 150 mil.
Os recursos foram assegurados a três projetos
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
executados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Formosa, estado de Goiás.
Com a formalização das novas propostas, cerca
de 20 produtores serão beneficiados. A partir da
execução do projeto, os agricultores da Associação do Projeto de Assentamento Água Fria Senador Mauro Borges Teixeira entregarão produtos
como abóbora, alface, cebolinha, milho verde,
tomate, beterraba, maga, mamão entre outros à
Escola Municipal Isolada Fazenda Itiquira e ao
Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
de Formosa, atendendo pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional. Esta última
instituição também receberá mais de 23 toneladas
de alimentos da Associação dos Pequenos Produtores Agrícolas do PA da Reforma Agrária Florinda. Nessas duas ações, serão investidos mais de
R$ 120 mil. Outros R$ 30 mil serão também destinados à Associação dos Pequenos Produtores
do Projeto Paranã. Com este recurso, os agricultores de Formosa conseguirão produzir produtos
alimentícios, em sua maioria hortifrutigranjeiros,
que serão entregues ao Cras do município.

Incentivo
Santander fomenta o empreendedorismo
O Santander Universidades acaba de abrir as inscrições de seu maior programa de incentivo ao empreendedorismo no Brasil: o Empreenda Santander 2019
faz parte do projeto global Santander X, com o qual
o Banco promove o empreendedorismo universitário
em todo o mundo. A segunda edição terá três categorias: Universidade & Microempreendedor, Universitário Empreendedor e aquela destinada à Startup. O
Programa é a evolução dos Prêmios Santander Universidades, realizados até 2015 e durante os 11 anos
de sua existência foram recebidas mais de 20 mil inscrições, 161 projetos premiados e R$ 11 milhões em
prêmios. O Empreenda Santander tem como objetivo fomentar o empreendedorismo em todo o Brasil
e apoiará os negócios dos contemplados destes três
perfis com apoio financeiro, bolsas de estudo e mentoria por até 6 meses. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de abril de 2019 pela plataforma de
empreendedorismo global do banco, o Santander X
(brasil.santanderx.com/empreenda).

Novidade
DF ganha escola de gelatos
A partir de 2019, Brasília irá receber a única
escola de gelatos do Brasil com mestres italianos,
mais conhecido como Projeto Gelato Italiano.
Com cursos voltados à confecção da sobremesa
e outras técnicas, as aulas ocorrerão de 21 a 25
de janeiro, ministradas pelos gelatier Paolo Calanchini e Mirko Stortini. As inscrições podem
ser feitas pelo número (21) 9 8869-6442 ou pelo
e-mail info@projetogelatoitaliano.com.br. Além
dos cursos, os profissionais se preparam para a
inauguração da Cremeria Italiana, no dia 6 de dezembro, na 206 Sul. O projeto de disseminar o
ensino da produção de gelatos nasceu em Roma,
na Itália, em 2013, e chegou ao Brasil dois anos
depois. Ao longo desse período, Valencia, na Espanha, também recebeu o curso. Paolo e Mirko
colaboraram ainda com a criação da Escola do
Gelato, em Porto, cidade localizada em Portugal.
Os profissionais têm, ao todo, 24 anos de experiência no mercado italiano e internacional. Só no
Brasil, possuem uma bagagem de 18 anos.

