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             Informativo do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças-MT 

RELATÓRIO DA XXIX EXPOLESTE 

VIGILANCIA SANITÁRIA 

N 
o dia 10/09/12, reuniram-se no Auditório da Secretaria de Saúde de Barra do Gar-

ças a equipe de Vigilância Sanitária 

Municipal e os técnicos da VISA Esta-
dual, cedidos pelo Escritório Regional 

de Saúde de Barra do Garças, juntamente com 

os manipuladores de alimentos que exerceriam 

suas atividades na XXIX Expoleste. Já nessa 

reunião, os comerciantes foram orientados 

quanto às boas práticas de manipulação de ali-
mentos durante o evento. 

A XXIX Expoleste de Barra do Garças aconteceu de 12 a 16/09/2012 e a equipe da Vigilância 
Sanitária esteve presente realizando as vistorias necessárias neste evento. Foram realizadas 

orientações aos comerciantes, além de apreensões e inutilizações de alguns produtos alimentí-

cios que não apresentavam adequadas condições para serem comercializados.  

Ressalta-se que a Vigilância Sanitária esteve atuando conforme o Código Sanitário Municipal.  

 Ano I, nº 02—dezembro de 2012 

2 

PARCERIA ENTRE O ERSBG E SMSBG REALIZA AÇÕES 

DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ESCOLAS 
DE BARRA DO GARÇAS 

N 
O MÊS DE OUTUBRO, OS TEMAS TABAGIS-

MO, ALCOOLISMO E BULLYNG FORAM A-

BORDADOS NAS AÇÕES EDUCATIVAS DE-
SENVOLVIDAS COM ALUNOS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS 

CRISTINO CORTES, HERONIDES ARAÚJO E FILINTO 

MULLER. ESSA AÇÃO FOI DESENVOLVIDA NUMA 

PARCERIA ENTRE A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA-
MÍLIA DO CENTRO, SOB A COORDENAÇÃO DA EN-

FERMEIRA CILENI, EM PARCERIA COM AS COORDE-

NADORIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO  ESCRITÓ-

RIO REGIONAL DE SAÚDE DE BARRA DO GARÇAS E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO 

GARÇAS.  
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             Informativo do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças-MT 

CAPACITAÇÃO PPD/BCG 

F 
oi realizada no período de 27 a 31/08/2012 a 

Capacitação em Prova Tuberculínica (PPD) e 

Aplicação da vacina BCG. Foram capacitados 

técnicos de todos os municípios da regional de 

Barra do Garças (15 técnicos). A capacitação foi coor-
denada pela enfermeira Auxiliadora Gidrão Dantas e 

teve como instrutoras as enfermeiras Alice Dorothy 

Medeiros e Dalva Opelt Camponogara, profissionais 

reconhecidas pela competência técnica e envolvimento 

com a saúde pública da região.  

A Prova Tuberculínica ou PPD é uma prova que revela 

a tuberculose infecção latente, mediante uma reação 
alérgica. O teste serve como rastreamento para diag-

nóstico de Tuberculose e consiste na aplicação intra-

dérmica de proteína do bacilo da tuberculose (PPD-

R+23), com leitura após 72 horas à aplicação. O resul-

tado indicará se a pessoa teve ou não contato com o 

bacilo da Tuberculose. 

A realização desta capacitação veio ao encontro do an-

seio da região, que há muito almejava pela mesma e foi 
possível em virtude de parceira firmada entre o Escritó-

rio Regional de Saúde (Vigilância Epidemiológica), a 

Comissão Intersetorial Ensino/Serviço (CIES/

Regional), Escola de Saúde Pública de Mato Grosso/

SES-MT e as Secretarias Municipais de Saúde que se 
empenharam em enviar seus técnicos. 

Não podemos deixar de citar e agradecer a disponibili-
dade de inúmeras Instituições que, através de seus 

servidores ou pessoas ligadas as mesmas, se submete-

ram voluntariamente à aplicação do teste pelos capaci-

tandos (JBS Couros, 58ª Batalhão de Infantaria Moto-

rizada, UNIVAR, Presídio de Barra do Garças). 
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             Informativo do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças-MT 

O 
 programa de Saúde Bucal está 

implantado em todas as Unidades 
de Saúde da Família. A maioria 

das unidades recebeu equipamen-
tos novos. As Unidades de Saúde da Família estão 
sendo equipadas com as novas cadeiras odontoló-

gicas que o Ministério da Saúde entregou para o 
município de Barra do Garças. Esse modelo de a-
tenção permite uma maior cobertura de atendi-

mento, respeitando o princípio da universalidade, 
ou seja, todo e qualquer pessoa tem direito ao tra-

tamento odontológico. 
As cadeiras odontoló-
gicas foram entregues 

as Unidades de Saúde 
da Família Anchieta, Campinas, Palmares, Vila Ma-

ria, Santo Antonio I e Rural (Indianópolis, Vale dos 
Sonhos e Toricueije).  
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N 
o período de 23/07 a 28/07 de 

2012 aconteceu uma Capacitação 
para os aprovados do Concurso 

001/11. O Curso de Formação Ini-
cial e Continuada teve a participação de 36 alunos 
na Escola Filinto Müller, os quais foram capacita-

dos para atuar como Agentes de Combate às Ende-
mias. Foram ministradas palestras com profissio-
nais capacitados, que versaram sobre os seguintes 

assuntos: Dengue, Malária, Chagas, Raiva, Febre 
Amarela, Leishmaniose Visceral, Leishmaniose Te-

gumentar Americana. Também houve aulas de blo-
queio, aulas práticas e teóricas, trabalhos em gru-
pos, gincanas e várias outras atividades, além de 

uma prova no final do curso. 
No dia 28/07/2012 aconteceu a entrega dos 

Certificados para todos os participantes do Curso, 
para os Agentes de Combate as Endemias e os A-
gentes Comunitários de Saúde, com uma grande 

festa de encerramento promovida pela Secretaria Municipal de Saúde.  

Barra do Garças: Concurso 
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             Informativo do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças-MT 

N 
o último dia 19 de outubro a VISA de 

Ribeirãozinho desenvolveu junto ao 

Grupo da Terceira Idade, no PAIF, 

uma palestra abordando a importân-

cia do sódio no organismo humano e suas con-

sequências na ingestão excessiva. Foi ressalta-

da a necessidade de se observar os rótulos nu-

tricionais dos alimentos, visando um controle 

das quantidades diárias deste para o bom fun-

cionamento do organismo e evitando o desenvolvimento de doenças. 

Este grupo também recebe outro tipo de acompanhamento, como aferição de 

pressão arterial, realizado pela técnica de enfermagem do PSF, Winelcy. Além disso, os 

participantes realizam atividades físicas com o Profº Vilmar, profissional da área educa-

ção física. Todos os trabalhos são efetivados juntamente com a Coordenadora do Grupo 

de Idosos, Alessandra Santana. 
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O 
 Município de Araguaiana concluiu no dia 

25 de agosto de 2012 as obras de Amplia-

ção do Sistema de Abastecimento de Água 

com a substituição da Estação de Trata-

mento (ETA) e também o conjunto de Captação, bem 

como a aquisição de um reservatório elevado com ca-

pacidade de 200.000 litros. 

 Com isso, a  capacidade de 

captação, tratamento e distri-

buição foram aumentadas em 

quatro vezes, sanando o proble-

ma de falta de água e melho-

rando a saúde da população. O 

novo sistema fornece não somente a água em quantidade, mas 

também em qualidade 24 h por dia. Esta qualidade é atestada 

através de análise realizada mensalmente pelo Vigiágua.  

Estão em fase de conclusão as obras do Esgotamento Sanitário, 

que trará benefícios como a conservação, eliminação de focos de contaminação e polui-

ção; eliminação de problemas estéticos desagradáveis; redução das doenças ocasionadas 

pela água contaminada, além de recursos aplicados no tratamento de doenças e diminu-

ição dos custos no tratamento de água para abastecimento. 

 

“O futuro é a gente que faz” 

Araguaiana: Água Tratada - Benefício adquirido 

Antes 

Depois 
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             Informativo do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças-MT 

Trabalho com o Grupo de Gestante realizado na U. D. R. Cessem Ribeiro e Silva. 

O 
 Grupo de Gestante, no seu trabalho desenvolvi-

do durante as reuniões mensais, visa à promoção 

da saúde das gestantes e puérperas, inclusive as 

adolescentes e as jovens. Percebemos a necessi-

dade da existência desses grupos e idealizamos uma forma 

de desenvolver a autonomia e auto-estima das mulheres nes-

sa fase tão especial de 

suas vidas, proporcio-

nando esclarecimentos 

de medos e anseios co-

muns às gestantes em 

relação a todas as expe-

riências vividas nessa 

nova fase de suas vidas, 

fazendo com que a troca 

de experiências seja o foco principal do projeto. Neste espaço 

priorizamos desenvolver trabalhos com temas escolhidos pe-

las gestantes.  

Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisonada Realizada na Escola Municipal 

Pingo de Gente. 

DICAS DE PREVENÇÃO 

F 
oi realizada na Escola Municipal Pingo de 

Gente uma ação coletiva de escovação den-

tal supervisionada, enfatizando-se a impor-

tância de uma boa saúde bucal como base 

de sustentação da saúde geral. Nesse sentido, valori-

za-se a participação ativa de cada indivíduo no con-

trole e manutenção dos cuidados com a gengiva e os 

dentes, na adoção de duas medidas básicas de pre-

venção: escovação e uso correto do fio dental. 

“Acompanhar a escovação dos dentes das crianças menores 

de 5 anos deve estar entre as tarefas diárias dos pais e de-

mais cuidadores... O objetivo da participação direta do adulto 

na hora de cuidar dos dentes das crianças é garantir o a-

prendizado da técnica correta de higienização de dentes e lín-

gua desde a infância.”  Fonte: site Prefeitura de Curitiba. 
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INGREDIENTES 

Enviada porTudo Gostoso 
Tempo de preparo5h 00min 
Rendimento4 porções 
 Imprimir receita 
 Conversão de medidas 
 Imprimir lista de compras 
 Enviar receita por email 
1 Kg de farinha de trigo 
100 g de fermento biológico 
200 g de manteiga 
200 g de açúcar 
15 g de mel 

8 gemas 
10 g de sal 
250 g de frutas cristalizadas 
150 g de uvas passas embebidas no rum 
1 pitada de vanilina ou aroma de baunilha 
raspas e suco de laranja 
água até dar o ponto 
MODO DE PREPARO 

Numa vasilha, misture 100 g de farinha, o fermento e um 
pouco de água 
Fica com aparência de esponja 
Deixe descansar por 15 minutos e depois adicione o restan-
te dos ingredientes, colocando as frutas cristalizadas e as 
uvas sempre por último e faça uma massa bem macia 
Deixe descansar, coberta por um pano, durante 20 minutos 

e em seguida, faça os modelos, coloque nas formas e deixe descansar novamente até quase atingir o 
dobro 

Leve para assar numa assadeira ou em forma de papel, colocando num forno aquecido a uma 
temperatura média de 180 graus 

Receita: Panetone 

D 
ezembro é um mês cheio de 
atividades, eventos e festas. 
Devido a isso, todos nós que-
remos mostrar o nosso me-

lhor. 
O melhor segredo de beleza consiste em 
cuidar da nossa pele da maneira mais 
natural possível e isso conseguimos me-
diante a elaboração de receitas de beleza 
que permitam que nossa pele tenha uma 
aparência jovem e suave para o Natal e 
Ano Novo.  
Máscara com amêndoas para a pele 
seca  

50 gr. de amêndoas ou de leite de amên-
doa 
50 gr. de abacaxi 
Preparação 
Bata o abacaxi misturando o leite de amêndoa e apli-
que diretamente no rosto. Deixe que sua ação dure 
cerca de 20 minutos e depois lave o rosto com água 
de flor de laranjeira. Realize a aplicação desta másca-
ra duas vezes por semana. 
É importante observar que esta máscara caseira é 
muito benéfica para a pele devido à riqueza de nutri-

entes que têm a amêndoa (cálcio, 
fósforo, magnésio, vitaminas A e 
B) e o abacaxi (potássio) que ao 
atuar sobre a pele a suaviza. 
Tônico revitalizante de rosas e 
melão  

Este tônico ajuda a revitalizar a 
pele depois de um dia duro de 
trabalho. 
Ingredientes: 
1 fatia de melão. 
2 colheres de sopa de água de 
rosas 

1 colher de sopa de leite integral 
Preparação 
Descasque a fatia de melão e co-

loque em um liquidificador por alguns minutos. Mis-
ture, em um recipiente, o suco obtido com a água de 
rosas e o leite. 
Em seguida, bata a mistura vigorosamente com um 
garfo. Aplique o tônico sobre a pele usando uma bola 
de algodão. Deixe por 5 minutos e enxágue abundan-
temente com água. 

Máscaras Caseiras para a sua Pele no Fim do Ano 



 8 

 8 

 

             Informativo do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças-MT 

 Ano I, nº 01—setembro de 201Ano I, nº 02—dezembro de 20122 

8 

Escritório Regional de Saúde 
de Barra do Garças 

 
Comissão Intergestora Regional 

CIR Garças Araguaia 
 

Coordenadoria de Educação e  
Comunicação em Saúde 

 
Diretor 

Franco Danny Manciolli Oliveira 
 

Arte e Diagramação 

Plínio Marcos Barbosa Santana 
 

Revisão 

Rosângela Cristina Silva Moraes 

Expediente 


