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Julyane de Araujo Silva

De: Multi Comunicação <multi2@multicomunicacao.com>
Enviado em: terça-feira, 1 de outubro de 2019 10:14
Para: Ana R Falbo; Angela Salvi; 'Ary Junior'; Barbara Gomes Fernandes de Aguiar; 

brunohipolito@gmail.com; Carlos Santos da Figueira; Niedja Carine; Daniela de 
Moura Serafim; Deborah Foinquinos Krause; Cristina Figueira; Fabricia Padilha; 
Flavia Patricia Morais de Medeiros; Dora; Frederico Costa Filho; Gilliatt Hanois 
Falbo Neto; Flávia Albuquerque; Pacheco; Karine Ferreira Agra; Leonardo da Silva 
Lourenco; Manoela Figueira; Marcone Barros | FPS; Marta Sobreira; Monica 
Novaes de Andrade Leao; Patricia Bezerra; Patricia Calado; Andrea Echeverria M A 
de Alencar; Rafael Batista de Oliveira; Reneide Muniz da Silva; Taciana Duque; 
Tarcyo Marques Pereira Silva; Thais Carine da Silva; Thereza Helena Diniz Pacheco; 
Yale Simone O. H. V. de Araujo

Assunto: FPS na Mídia - 1º.10.2019

 
Terça-feira, 01 de outubro de 2019 

 
TV Clube PE (Canal 09) | Balanço Geral Manhã (06h30) 
 
*Duração da entrevista: 3min 
 
Ítala Nóbrega, farmacêutica e tutora do curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde, concedeu 
entrevista ao vivo no Balanço Geral, da TV Clube, sobre a ação realizada na manhã desta terça-feira (1º), no Imip, 
para o Dia do Idoso.   
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*Assista à reportagem a partir do vídeo 2h10:45: https://www.facebook.com/tvclube/videos/438039586832794/ 
 

 
 
Rádio Folha (96,7 FM) | Jota Ferreira Agora (8h50) 
 
*Duração da entrevista: 3min 
 
Ítala Nóbrega, farmacêutica e tutora da FPS, falou ao vivo na Rádio Folha sobre a ação do Dia do Idoso no Imip. 
 

 
 

 
 
Segunda-feira, 30 de setembro de 2019 
 
Portal TV Jornal (tvjornal.ne10.uol.com.br) 
 
Alimentos industrializados podem causar intolerâncias e alergias em bebês, diz pediatra 
 
A médica ainda explica que o leite materno é rico em nutrientes 
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A médica explica que o leite materno é rico em nutrientes. - Foto: Reprodução/TV Jornal  
 
Os alimentos industrializados são uma opção comum para pais e mães alimentarem os bebês. No entanto, segundo 
a pediatra Danielle Rodrigues, esses tipos de alimentações podem desenvolver intolerâncias e alergias nos corpos 
das criança. A médica também informa que a alimentação, até os seis meses, deve ser feita exclusivamente com o 
leite materno. 
 
"A papinha, mesmo se a mãe estiver com dificuldade, dependendo do tipo de emprego ou se tiver uma dificuldade 
da diminuição do leite, a gente pode realmente introduzir o leite próprio para cada faixa etária. O mingau a gente 
não orienta, pois a alergia alimentar é ampla", contou. 
 
Cuidados 
A médica reforça que é preciso ter muito cuidado nessa fase para que a criança não desenvolva intolerâncias e 
alergias. 
 
"Quando fazemos o desmame, a transição que a gente chama normalmente é incorporar outros alimentos. O leite a 
gente orienta que fique o leite da mãe, diminuindo a frequência, poderá trabalhar e continuar amamentando", falou 
Danielle. 
 
*Assista ao vídeo da reportagem no link: https://tvjornal.ne10.uol.com.br/por-dentro-com-
cardinot/2019/09/30/alimentos-industrializados-podem-causar-intolerancias-e-alergias-em-bebes-diz-pediatra-
177055 
 

 
 
TV Jornal (Canal 02) | Por Dentro com Cardinot (12h10) 
 
*Duração da entrevista: 2min 22s 
 
A pediatra e tutora da FPS Danielle Rodrigues falou para a TV Jornal sobre a alimentação ideal para os bebês e a 
importância do leite materno no desenvolvimento das crianças 
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*Assista ao vídeo da reportagem no link: https://tvjornal.ne10.uol.com.br/por-dentro-com-
cardinot/2019/09/30/alimentos-industrializados-podem-causar-intolerancias-e-alergias-em-bebes-diz-pediatra-
177055 
 

 
 
TV Globo PE (Canal 13) | NE1 (12h) 
 
*Duração da entrevista: 8min 10s 
 
Ítala Nóbrega, farmacêutica e tutora do curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde, concedeu 
entrevista ao vivo no NE1 desta segunda-feira (30). Ela abordou as ações realizadas pela FPS em abrigos durante a 
Semana do Idoso e a importância do uso racional de medicamentos. 
 

 
 
*Assista à reportagem em dois momentos no link: https://globoplay.globo.com/v/7962372/. A partir de 26:40 e 
de 41:10. 
 

 
 
Blog do Robson Sampaio (robsonsampaio.com.br) 



5

 
FPS realiza várias ações gratuitas na semana do idoso 
 
Os profissionais de saúde realizarão exames e orientações à população da terceira idade 
  
De acordo com projeção divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de idosos 
em Pernambuco terá um grande salto nos próximos 40 anos. Atualmente, o Estado apresenta 820 mil (8,6%) e, em 
2060, a expectativa é de 2,5 milhões (25%). Os cuidados com a saúde precisam ser cada vez maiores para que essa 
projeção se concretize. Na semana do idoso, que tem seu dia celebrado na próxima terça (1º), diversas ações 
gratuitas serão oferecidas pelos profissionais da Faculdade Pernambucana de Saúde, com atividade no Imip e 
visitas aos abrigos Cristo Redentor e Ieda Lucena. 
 
No dia 1º, a partir das 8h, no Imip, serão oferecidos exames de glicemia, aferição de pressão, vacinas, palestras 
sobre uso racional de medicamentos, entre outros. Já os abrigos Cristo Redentor e Ieda Lucena vão receber diversas 
ações ao longo da semana. 
  
“São eventos focados no paciente idoso. O intuito é que a comunidade saiba que pode contar com a equipe de saúde 
em todas as medidas de prevenção e busca do bem-estar. A experiência também do contato com pessoas (paciente, 
familiar, cuidador) trabalhando em prol de orientar essa população. O momento é para que o paciente tire suas 
dúvidas de forma lúdica, através de jogos, música, ensinar e aprender se divertido. Estamos vivendo mais tempo, 
neste sentido, temos como prioridade atuar para que eles vivam mais saudáveis”, disse a tutora do curso de Farmácia 
da Faculdade Pernambucana de Saúde, Ítala Nóbrega. 
 
Confira a lista: 
 
Imip 
 
Ação: aferição de pressão e glicemia, mais palestras no Dia do Idoso 
Data: 1º de outubro, das 8h às 12h 
Local: Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista 
 
Visita ao abrigo Ieda Lucena 
 
Ação: palestra sobre uso racional de medicamentos, atividades de dança, cuidados com a saúde bucal, exibição de 
filme, oficina “Água é vida” e roda de conversa terapêutica. 
Data: segunda (30) e terça (1º), das 8h às 17h; e quarta (2) a sexta (4), das 14h às 17h. 
Local: R. Áureo Xavier, 95 – Cordeiro, Recife. 
 
Visita ao abrigo Cristo Redentor 
 
Ação: palestra sobre uso racional de medicamentos, atividades de dança, cuidados com a saúde bucal, exibição de 
filme, oficina “Água é vida” e roda de conversa terapêutica. 
Data: de segunda (30) a sexta (4), das 14h às 17h (terça terá programação pela manhã também, a partir das 8h). 
Local: Av. Governador Agamenon Magalhaes, S/N, Jaboatão dos Guararapes. 
 
http://www.robsonsampaio.com.br/fps-realiza-varias-acoes-gratuitas-na-semana-do-idoso/ 
 

  

 


