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BELO HORIZONTE | SETEMBRO

CALORÃO!

Setembro tem cor e é amarelo. Tempo de
relembrar a importância da prevenção do
suicídio, tempo de valorizar os profissionais que
cuidam da saúde mental, tempo de apreciar cada
encontro, cada olho no olho, nariz no nariz, ainda
que pelas telas de celulares, tablets e TVs. Foi
tempo de muito calor também, a temperatura as
alturas, mas o calor que a gente gosta é o que
aquece os corações dos pacientes atendidos,
as trocas, a música, a cumplicidade entre um
atendimento e outro. Boa leitura!

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Relato de um plantão
de urgência virtual
Fui chamada para realizar uma teleconsulta de urgência! “Dra. Xuleta! Dra.
Xuleta! Plantão de urgência na Onco Ped do HMC, Unidade 2! Prepare sua
roupa de mergulho e boa aventura!”. Fiquei tão empolgada, mas tão empolgada
que fui colocando todos os meus aparelhos e instrumentos besterológicos de
anos no meu consultório ambulante. Para este atendimento, não podia faltar
nadinha de nada! Conferi o Dó, o Sol, o Fá, o Ré, o Lá, o Mi e todos estavam
lá no ukulelê prontos para ultrassonografarem. Conferi o Taragadá Taragadá
tum tum do meu pandeiro. Estavam no lugar, prontos para movimentar os
esqueletos e articulações. Me preparei como que para uma festa! Gente, uma
teleconsulta no submarino é sempre uma festa! Festa sem aglomerações,
a distância, claro! Fui conduzida via internet em formato de tela quadrada
para as mãos do Jaja (vulgo jacaré Ramon). Ele me levou primeiro para
cumprimentar toda a equipe de profissionais da saúde de plantão. Só gente
linda na área! Logo já fui colocando desordem no recinto.
Fui para o meu primeiro paciente. Depois de me apresentar, fiz as primeiras
perguntas de praxe. Estas que uma médica sempre faz no início das consultas.
Ele respondia algumas.Quando era uma pergunta assim mais difícil, como:
“soltou pum hoje? Quantos?”, ele olhava para mãe, rindo, e passava a bola pra
ela que respondia depois. Pergunta vai, resposta vem! Uma prosa no meio das
perguntas… e logo fui diagnosticando
o caso, carinho de mãe
em excesso! Ele precisava dividir
este carinho de mãe com outras
pessoas. Claro, sugeri, mesmo
à distância, que este carinho
fosse dividido comigo. Esta vida
de isolamento social tá difícil e
um carinho às vezes cai bem!
Instantaneamente, subiu um
negócio no menino chamado
ciúmes, que fez ele grudar na
mãe de um jeito, que não largava
mais. Ali vi que o caso é sério!
Dra. Xuleta

Consultório Hahaha
As terças, quartas e quintas-feira, de 9h às 12h, você liga
e o palhaço de plantão atende! Pacientes, acompanhantes,
colaboradores, funcionários, profissionais da saúde
também estão convidados a receber essa dose de alegria!
Envie uma mensagem

(31) 97350-0011

Ele lembrou de mim!
Lembra daquela história que contei? Da mulher
bonita, com nome de atriz de novela de rádio, que
sorri com os olhos? Eu a reencontrei virtualmente,
um encontro depois de outro reencontro, já que
agora eu sou a médica da família. Nesse dia de
atendimento no Márcio Cunha - FSFX, eis que
meu paciente, filho de olhos sorridentes, lembra
de mim. Enquanto a consulta começava, alguém
perguntou: “lembra dela?” E ele com um sorriso
de boca, quase igual o do olho da mãe, responde:
“é a Dra. Luba!”. Num impulso involuntário, abri
a porta do meu consultório e gritei pra rua, aos
quatro cantos: “ele lembrou de mim, meu paciente
lembrou meu nome!”. Com uma euforia desmedida
e descabelada, segui atendendo ele na sacada,
enquanto o povo na rua não sacava nada. Que
alegria ser lembrada, mencionada, importada,
daqui da minha casa, diretamente para os olhos,
corações, residências e plantões. Ele lembrou
meu nome, meu paciente lembrou de mim.
Dra. Luba

Toda semana tem dois vídeos novos! Se inscreva
no canal do Youtube, curta e compartilhe! São
mais de 40 vídeos que levam o Hahaha pra pertim
de você. A recomendação desses doutores e
doutoras é: sessão pipoca e maratonar todos.
Contamos com você!

youtube.com/institutohahaha

