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Referência regional na área materno infantil, o Hospital de Nossa
Senhora das Dores/HNSD tem orgulho em apresentar o setor de Pediatria.
Para que vocês compreendam a grandeza desta unidade, contaremos um
pouco da história da Pediatria no HNSD. Com a palavra, o médico
pediatra da Instituição, Julliano de Paiva Boscolo.
“Antigamente, não existiam especialidades médicas, eram todos médicos
generalistas fazendo a medicina adequada à época. Neste período,
alguns se destacavam em determinadas áreas. Na Pediatria, o primeiro
generalista a se destacar foi o Dr. Juquinha Lanna, atual nome da
enfermaria da Pediatria do Hospital; mas o primeiro médico a se
dedicar quase que totalmente à pediatria e a acompanhar a enfermaria
da pediatria foi o Dr. Nino Gariglio, nome da nossa UCE/Unidade de
Cuidados Especiais - futuro CTI Neonatal. Hoje, na pediatria, somos
cinco especialistas atuando, somente, nesta área médica. Contamos com
a ajuda de todas as outras especialidades, que assessoram as crianças
após solicitação do pediatra, ou quando os procura espontaneamente em
caso de morbidade não pediátrica específica, ou seja; na pediatria
atuam os pediatras e outros médicos cuidando de crianças; sempre sob
supervisão do especialista.
O atendimento da Pediatria é em 95% destinado ao SUS e outros são
destinados a convênios na modalidade enfermaria. A pediatria de
antigamente contava com ala de meninos e meninas, num total de cerca
de 50 leitos. Hoje, por motivo de conforto e para atender às
exigências legais da vigilância, possuímos 18 leitos em condições
muito boas. O funcionamento é 24 horas. Contamos com os trabalhos de
Fisioterapeutas,
Enfermeiras
e
Técnicas,
Assistente
Social,
Nutricionista e eventuais atuações de psicólogos.
São fornecidas várias refeições como: café da manhã, almoço, lanche e
jantar; e as mamadeiras ou outras recomendações específicas para os
pacientes e acompanhantes.
A criança permanece acompanhada da mãe ou responsável durante toda a
internação e é fornecida acomodação, banho e refeição para os
acompanhantes também.
O destaque do Hospital de Nossa Senhora Das Dores, não só na
pediatria, mas em todas as áreas médicas é de relevância na região e
no interior de Minas, desde a sua fundação. Coube a nós sermos o
expoente principal da saúde na região há mais de um século; e a
Pediatria não fez por menos. Esperamos continuar mantendo esta
história de sucesso”.
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