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P 
ensando sobre como melhor utilizar os 

já escassos recursos da área da saúde, o 

gestor e sua equipe devem se perguntar 

que estratégias usarão para interferir no 

meio e ter resultados satisfatórios na prevenção de do-

enças e na promoção da saúde da população que está 

sob sua responsabilidade. 

Surge daí, a necessidade de que esse gestor e 

equipe conheçam a realidade para atuar e comecem a 

perceber a importância de utilizar a estratégia da Vigi-

lância em Saúde. Segundo Mouken e Batistella, “A 

expressão ‘vigilância em saúde’ remete, inicialmente, 

à palavra vigiar. Sua origem – do latim vigilare – sig-

nifica, de acordo com o Dicionário Aurélio, observar 

atentamente, estar atento a, atentar em, estar de senti-

nela, procurar, campear, cuidar, precaver-se, acaute-

lar-se.” A vigilância em saúde constitui, assim, um 

conjunto de ações em saúde pública, englobando sabe-

res dos profissionais de diversas áreas, da saúde e de 

outras, que atuem conjuntamente sobre os determinan-

tes e condicionantes do processo saúde-doença, de for-

ma contínua e sistemática, no sentido de modificar a 

realidade sanitária da população. 

Mas, só estabelecer a estratégia não basta, é pre-

ciso definir, antes de tudo, um modelo assistencial de 

saúde que busque a integralidade, com a participação 

da sociedade, e que dê conta da prevenção, promoção 

e atenção à saúde da população – compreendendo saú-

de como processo determinado socialmente – e que 

preveja atenção de qualidade nos três níveis de assis-

tência, privilegiando cuidados ambulatoriais, onde se 

deve fazer presente o vínculo e a acolhida ao paciente.  

Uma equipe de gestão que tenha isso claramente 

definido sairá muito à frente de outras que apenas es-

peram as doenças e agravos aparecerem, para serem 

“tratados” como incêndios que não foram previstos e 

que devem ser apagados com os poucos recursos que, 

com toda a certeza, não serão suficientes para enfren-

tar a situação. O velho ditado popular mostra sua sabe-

doria: “prevenir é melhor que remediar.” E, nesse 

caso, planejar estrategicamente é preciso. 

Diógenes Marcondes 
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C 
om alegria e muito bom humor foi 

comemorado o Dia Internacional das 

Mulheres no Escritório Regional de 

Saúde de Barra Garças, com um café 

da manhã especial, organizado pelos(as) servidores

(as), com o apoio do sindicato da categoria (SISMA) e 

o incentivo da Direção.  

Cerca de 30 pessoas participaram da homena-

gem às mulheres. A servidora 

Lúcia Moreira dos Santos fez a 

abertura do evento, relembrando 

um pouco das conquistas das 

mulheres e também das lutas que 

levaram a essas conquistas e o 

porquê da escolha desta data pa-

ra comemorar o Dia Internacio-

nal da Mulher. E explicou que 

“no dia 08 de março de 1857, 

operárias de uma fábrica de teci-

dos em Nova Iorque reivindica-

ram melhores condições de tra-

balho e a manifestação foi repri-

mida com violência, onde cerca de 130 tecelãs morre-

ram carbonizadas.”  

Logo após os servidores se uniram em oração 

em prol da igualdade de direitos e oportunidades para 

as mulheres. O servidor Plínio lembrou que “para con-

quistar alguns direitos, na grande maioria das vezes, a 

humanidade precisa passar por tragédias, como no caso 

dessas tecelãs e de muitas outras, onde o direito básico 

das mulheres foi e é desrespeitado”. 

Na leitura de um artigo seu, o servidor Diógenes 

compartilhou algumas reflexões sobre a data e sobre a 

importância de se garantir às mulheres a igualdade em 

todas as áreas e empreen-

dimentos, para que assim, 

algum dia, num futuro pró-

ximo, mais da metade da 

população mundial, que 

hoje é discriminada por 

preconceito de gênero, ou 

por tradições que não con-

dizem com a verdadeira 

posição da mulher, possa 

participar ativamente da 

construção de um mundo 

melhor e mais justo, colo-

cando em equilíbrio um 

mundo que hoje tem mais qualidades masculinas de 

força e poder, tornando-o mais benevolente e amoroso 

com as qualidades femininas que trazem essas caracte-

rísticas.  

Comemoração do Dia Internacional de Mulher no ERSBG 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO 
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E para reforçar 

bem as qualidades das 

mulheres, a servidora 

Claudinete promoveu a 

vivência de grupo 

“Compartilhando o Pre-

sente”, que consistia em 

sortear, entre as mulheres 

presentes, uma para ga-

nhar uma cesta cheinha 

de bombons. Em seguida 

a ganhadora foi solicita-

da a dar aquele presente a uma colega sua que tinha 

uma qualidade especial. E assim a cesta foi rodando 

para a mais generosa, a mais caridosa, a mais alegre, 

a mais ativa, a mais criativa, a mais companheira... 

Até que no final, a última foi convidada a praticar a 

sua generosidade e distribuir os bombons com todas 

as mulheres do Escritório.  

Ainda nesse espírito de 

compartilhar, foram 

sorteados mais presen-

tes entre as servidoras.  

E, para encerrar, foi 

servido um delicioso 

café da manhã, prepa-

rado com muito cari-

nho pelas servidoras 

Claudinete, Miriam 

Scherer, Cidália, Késia, 

Vilsânia, Lucia Santos 

e Isaltina. 

Parabéns a todas as mulheres da Região de Sa-

úde Garças Araguaia. 

 

Por: Diógenes Marcondes e Lúcia M. Santos 
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E 
ste 8 de março, em que se comemora o Dia 

Internacional da Mulher, pode ser dedicado 

a uma reflexão profunda e séria sobre a 

afirmação da Comunidade Bahá’í do Bra-

sil: “A emancipação da mulher, a conquista da total 

igualdade dos sexos, é essencial para o progresso hu-

mano e a transformação da sociedade”. 

A percepção de que “A desigualdade retarda 

não somente o avanço da mulher, mas o progresso 

da própria civilização”, “A persistente negação da 

igualdade para metade da 

população do mundo é 

uma afronta à dignidade 

humana, e promove atitu-

des e hábitos destrutivos 

em homens e mulheres que 

passam pela família, local 

de trabalho, vida política 

e, em última análise, para 

as esferas das relações 

internacionais”, e de que, 

“Não existe nenhuma base 

moral, biológica ou tradi-

cional que justifique a de-

sigualdade”, remete-nos a que então poderemos criar 

“O clima moral e psicológico necessário para capa-

citar-nos a estabelecer a justiça social e contribuir 

para a paz global quando as mulheres alcançarem 

completa parceria com os homens em todos os em-

preendimentos”. 

Nessa mesma declaração encontramos a metá-

fora que nos faz acreditar e lutar para a completa e-

mancipação da mulher: “O mundo da humanidade 

pode ser comparado a um pássaro que possui duas 

asas: o homem e a mulher. Enquanto essas duas asas 

não forem equivalentes em força, o pássaro não voa-

rá. Até que o gênero feminino alcance os mesmos 

graus que o masculino, até que participe da mesma 

arena de atividades, extraordinárias realizações pa-

ra a humanidade não serão 

alcançadas; a humanidade não 

poderá voar rumo às alturas da 

verdadeira realização. Quando 

as duas asas se tornarem equi-

valentes em força, gozando das 

mesmas prerrogativas, o voo da 

humanidade será distinguida-

mente sublime e extraordiná-

rio.” 

Se olharmos para a história hu-

mana na terra podemos concor-

dar com afirmação bahá’í que 

diz: “O mundo, no passado, foi 

regido pela força, e o homem dominou a mulher por 

ser mais impetuoso e agressivo de mente e corpo”. E, 

se olhamos o presente, vemos que “o equilíbrio já 

está mudando; a força está perdendo seu domínio, a 

agilidade mental, a intuição e as qualidades espiritu-

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher  
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ais de amor e serviço, nas quais as mulheres são 

fortes, estão ganhando ascendência.” Então pode-

mos ter a esperança de que o porvir será menos 

masculino e mais permeado com os ideais femini-

nos. Um tempo em que elementos masculinos e fe-

mininos da civilização serão mais equilibrados. 

Em mais outra afirmação da declaração 

Bahá’í podemos sentir que 

o momento para constru-

ção de uma cultura de par-

ceria entre homens e mu-

lheres é este: “Os homens 

têm um dever do qual não 

podem escapar que é pro-

mover a igualdade da mu-

lher. A presunção da supe-

rioridade pelo homem im-

pede o desenvolvimento 

das mulheres e inibe a 

criação de um ambiente 

onde a igualdade possa 

reinar. Os destrutivos efei-

tos da desigualdade impe-

dem os homens de amadurecerem e desenvolverem 

as qualidades necessárias para enfrentarem os de-

safios de um novo milênio. Enquanto as mulheres 

forem privadas de atingir suas mais altas possibili-

dades,” E ainda: “...os homens não serão capazes 

de atingir a grandiosidade que pode ser deles”. É 

essencial que os homens se engajem num cuidadoso 

e ponderado exame de atitudes, sentimentos e com-

portamentos profundamente enraizados nos hábitos 

culturais, que bloqueiam a igual participação das 

mulheres e suprimem o crescimento dos homens. A 

vontade dos homens de tomar responsabilidade pela 

igualdade criará um ótimo ambiente para o progres-

so. 

Para que essa igualdade seja estabelecida é 

necessário que todos se envolvam no exercício do 

“amor genuíno, te-

nham extrema paciên-

cia, pratiquem a hu-

mildade verdadeira, 

tenham tato consuma-

do, uma iniciativa 

sadia, sabedoria ma-

dura, deliberado e 

persistente esforço 

devotado.” 

Então, num futuro 

próximo, quando for-

mos comemorar o dia 

8 de março, podere-

mos afirmar que a 

igualdade das mulhe-

res foi reconhecida em todos os campos e não mais 

haverá a necessidade de que elas lutem pelos seus 

direitos, e sim, comemorem as conquistas da evolu-

ção do pássaro chamado Humanidade, que voa ao 

ápice da prosperidade. 

 

Diógenes Marcondes 
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O 
 Escritório Regional de Saúde de 

Barra do Garças promoveu no dia 

04 de fevereiro de 2013, nas depen-

dências do Auditório da Secitec, 

uma recepção aos  prefeitos eleitos e seus res-

pectivos secretários municipais de saúde dos 

dez municípios que com-

põem a Região de Saúde 

Garças Araguaia.  

Participaram dessa reu-

nião cerca de sessenta pesso-

as. Entre elas estavam técni-

cos das diversas áreas do Es-

critório Regional de Saúde de 

Barra do Garças e das secre-

tarias municipais de saúde, 

bem como cinco prefeitos e 

uma prefeita, um vice prefeito e nove secretá-

rios de municipais de saúde.   

O evento teve início com o café da manhã 

oferecido a todos os participantes. Na sequên-

cia, houve uma apresentação cultural, com a 

dupla regional Bem-Te-Vi e Batatinha. 

O diretor do Escritório Regional, Franco 

Danny, deu as boas vindas a todos os presentes, 

desejou uma ótima administração para o perío-

do 2013-2016.  Apresentou as características de 

saúde da região, citou alguns trabalhos realiza-

dos, os projetos a serem desenvolvidos e a atua-

ção do Escritório Regional. O diretor enfatizou 

alguns aspectos sobre a legislação do SUS, em 

destaque, o Decreto Presidencial 7.508/2011, 

que regulamenta, entre outras coisas, a criação 

das Regiões de Saúde e o fortalecimento das 

Comissões Intergestores Regionais como ins-

trumento de tomada de decisões por parte dos 

gestores municipais de saúde e a Secretaria Es-

tadual de Saúde. 

Os gestores expressaram seus anseios e 

expectativas: compromisso de todos, superação 

de desafios, busca por mais recursos, integração 

e fortalecimento da Região de Saúde Garças 

Araguaia. Na percepção de que uma nova etapa 

está começando e tem sua continuidade com o 

planejamento das ações, com o compromisso 

de cada um no trabalho a ser realizado, com a 

união e com a integração de todos, visando um 

atendimento humanizado e de qualidade a toda 

a população. 

  

Rosangela Cristina da Silva Oliveira Moraes 

Diógenes Marcondes 
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N 
a semana de quatro a oito de março, a 

Secretaria Municipal de Saúde de A-

raguaiana comemorou a Semana da 

Mulher, com ênfase ao Dia Internacio-

nal da Mulher, dia oito. A equipe do PSF/ Estraté-

gia de Saúde da Família Renascer preparou recep-

ção às mulheres e, no decorrer da semana, foram 

realizadas atividades de orientação, enfatizando-se 

o auto-cuidado, a avaliação da mama e a realização 

do exame citopatológico para a prevenção do cân-

cer de colo uterino. Foi uma semana de trabalho 

bastante produtivo, na qual as atividades de preven-

ção realizadas alcançaram um número significativo 

de mulheres do município, inclusive mulheres ido-

sas e mulheres que ainda não tinham realizado o 

exame citopatológico. 

  Ano II, nº 03—abril de 2013 
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Semana da Mulher 

Equipe do PSF com usuárias  Recepção às Mulheres 

Ações no Período do Carnaval 2013 

D 
urante os dias de carnaval deste ano, a 

equipe de saúde de Araguaiana traba-

lhou numa Blitz, realizada no Centro da 

cidade, em pontos estratégicos, nos 

quais se observou maior movimento de pessoas. 

Durante essa blitz, foram feitas várias orientações à 

população, com a distribuição de panfletos e preser-

vativos. Além dessas localidades escolhidas estrate-

gicamente, foram realizadas visitas às escolas, nas 

quais também se concretizaram diversas ações edu-

cativas. 

Ponto estratégico Blitz  Recepção às Mulheres 
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E 
m virtude da alta prevalência de casos 

de hanseníase, e da presença de casos 

em menores de 15 anos, Araguaiana 

foi considerado município prioritário 

pelo Ministério da Saúde. Assim, até que o mu-

nicípio pudesse realizar uma capacitação a seus 

técnicos, grande parte dos diagnósticos eram rea-

lizados na regional de saúde de Barra do Garças, 

e não havia prevenção de incapacidades ou pre-

sença dos Manuais do Ministério da Saúde desti-

nados a este fim. O laboratório do município 

também não tinha sido capacitado para o diag-

nóstico laboratorial, nem recebido o Manual de 

Baciloscopia. O exame de contatos era, até en-

tão, centrado na baciloscopia, independentemen-

te das manifestações clínicas, mas esta estava 

sendo corada de forma inadequada, gerando re-

sultados negativos em quase todos os casos. 

Dessa maneira, muitos pacientes com a doença 

ficavam sem diagnóstico ou eram tratados de 

forma insuficiente, mantendo-se, assim, a cadeia 

de transmissão. 

Por esse motivo, a Secretaria Municipal 

de Saúde solicitou ao Instituto Lauro de Souza 

Lima, referência nacional em hanseníase, uma 

capacitação em regime de treinamento em servi-

ço para todos os profissionais, visando à melho-

ria dos indicadores de controle da doença e do 

atendimento à população. 

Entre os dias 28 de fevereiro e 01 de mar-

ço de 2013 toda a equipe de saúde do município 

participou do treinamento, que constou de uma 

aula sobre todos os aspectos da doença: epidemi-

ologia, clínica, diagnóstico diferencial, tratamen-

to da doença e de suas complicações, manuseio 

das neurites e noções de prevenção de incapaci-

dades. 

Os participantes puderam ver e realizar 

teste de sensibilidade, palpação de nervos, ma-

nusear os monofilamentos, bem como foi de-

monstrada a realização de baciloscopia de lesão 

e de pontos índices em um caso suspeito e não 

clinicamente confirmado. Dessa forma, dúvidas 

sobre o manuseio das reações e neuropatias fo-

ram sanadas, assim como foram diagnosticados 

sete casos ativos sem tratamento. 
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Capacitação em Regime de Treinamento 
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Equipe na Câmara Municipal, onde foi feita a abertura do evento  

Parte da equipe de saúde e pacientes na ESF onde foram 
realizadas aulas práticas  

Secretaria Municipal de Saúde Vera Dantas e o Dr. Jason Barreto 

Aula Prática de Baciloscopia 
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A 
s ações da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Xa-

vantina contemplaram alguns setores importantes na 

promoção da saúde da população. 

Dentre essas ações, podemos observar ações práticas, 

com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da 

alimentação saudável. 
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Alimentação Saudável 

E 
m Pontal do Araguaia no dia 23 de Feve-

reiro de 2013, foi realizado o evento Pre-

feitura nos Bairros, no qual cada secreta-

ria deste município levou ações para o 

bairro onde se encontrava a ‘’prefeitura’’. A Secreta-

ria de Saúde esteve presente durante o evento o qual 

ocorreu no período das 13:00 às 20:00h. Foi realiza-

do pelos profissionais ali presentes: HGT, verificação 

de Pressão Arterial, peso e altura, vacinação e atuali-

zação do cartão de vacina da criança e do adulto. 

Também foram feitas orientações e entrega de pan-

fletos sobre diversos temas relacionados à melhoria 

da saúde da população ali presente. 

HANSENÍASE E DIABETES  

O 
utro fato importante refere-se à manu-

tenção dos grupos de Hiperdia. Nestes 

grupos, um para cada PSF, procura-se 

fazer o acompanhamento dos índices 

de hipertensão da população mais idosa, bem como 

promover a distribuição dos medicamentos de con-

trole da pressão arterial, conforme orientação médica 

e norteá-los quanto aos modos mais práticos de ter 

uma vida saudável.  

GRUPO DE HIPERDIA E ORIENTAÇÃO SOBRE HIPERTENSÃO  
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O 
s trabalhos de DST/AIDS foram de-

senvolvidos junto aos alunos das es-

colas estaduais e particulares, sedia-

das no município de Nova Xavanti-

na. As palestras foram ministradas por servido-

res da própria Secretaria Municipal de Saúde. 
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DST/AIDS  

T 
em-se desenvolvido uma intensa cam-

panha de combate ao câncer de colo 

uterino, na qual os profissionais de 

saúde atuam junto à população femini-

na em idade propensa a este problema. As mu-

lheres têm atendido ao chamamento dos profis-

sionais de saúde a cada semana, para ter maior 

garantia de saúde, vida saudável e longa. 

CÂNCER DE COLO UTERINO  

A 
 campanha de combate ao tabagismo, 

monstro que ceifa muitas vidas em 

nossa sociedade, também tem se 

mostrado eficaz, uma vez que a cada 

encontro as pessoas ingressam no programa, de 

forma animadora. Alguns acabam desistindo, 

mas nada que leve ao desânimo dos profissionais 

envolvidos. Cada dia, um paciente que fique, se-

rá sempre uma vitória para aqueles que procuram 

manter a vida. 

TABAGISMO  

U 
ma programação muito valorosa, que 

mostrou às senhoras que atuam no cam-

po da saúde o valor que lhes é dado, 

está relacionada ao Dia Internacional da 

Mulher. Foi realizado no PSF 04, situado no Bairro 

Tonetto, em Nova Xavantina, um ato de comemo-

ração a tão importante data. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER  

A 
 Leishmaniose visceral canina tem se mostrado um dos agra-

vos mais preocupantes em nossa região. Observa-se um grande 

número de cães soltos pelas ruas. Até o momento os mesmos 

não se mostraram contaminados pela Leishmaniose. A Vigi-

lância Ambiental, através de seus servidores, tem se mostrado atenta à ma-

nifestação do agravo, com ações preventivas, de sensibilização da socieda-

de quanto ao bom trato de seus animais. 

LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA  

A programação da Secretaria Municipal de Saúde e seus diversos setores é continuar com as ações acima 
mostradas e implementar outras já existentes. Espera-se que toda a programação seja cumprida conforme 
se programou. O município tende a ganhar muito com isso. 
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A 
 Secretaria Municipal de Saúde de Pontal do Araguai-

a realizou a Campanha de Carnaval deste ano com o 

tema “A vida é melhor sem AIDS. Proteja-se. Use 

sempre a camisinha”. Foi realizada de 04 a 07 de 

fevereiro com blitz educativa no Posto Fiscal, em parceria com o 

Detran, Policia Militar  e Faculdade Univar, oportunidade em que 

foram distribuídos materiais educativos a respeito de abuso exces-

sivo de bebidas alcoólicas, direção perigosa, DST/AIDS, drogas, 

dentre outros assuntos pertinentes à esta época de folia em que as 

pessoas transigem com sua própria segurança. Outras ações realizadas foram palestras nas unidades básicas de saúde e 

nas escolas São Miguel e São Jorge. Foram distribuídos 16.560 preservativos masculinos e 578 femininos, e 200 kits 

segurança. 
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Campanha de Carnaval 2013 

E 
m Pontal do 

Araguaia no 

dia 23 de 

Fevereiro de 

2013, foi realizado o 

evento Prefeitura nos 

Bairros, no qual cada 

secretaria deste municí-

pio levou ações para o bairro onde se encontrava a ‘’prefeitura’’. A Secretaria de Saúde esteve presente du-

rante o evento o qual ocorreu no período das 13:00 às 20:00h. Foi realizado pelos profissionais ali presentes: 

HGT, verificação de Pressão Arterial, peso e altura, vacinação e atualização do cartão de vacina da criança e 

do adulto. Também foram feitas orientações e entrega de panfletos sobre diversos temas relacionados à me-

Prefeitura nos Bairros 

D 
urante os dias de quatro a oito de março, a Secretaria Municipal 

de Saúde de Pontal do Araguaia realizou, nas Unidades de Saúde, 

ações voltadas para a Saúde da Mulher, com o intuito de orientar 

quanto ao autocuidado, intervenções fisioterapêuticas, promoção 

da saúde e prevenção de doenças (câncer de mama, câncer de colo uterino, 

DST’s, depressão pós-parto entre outras). 

Entre as diversas atividades desenvolvidas, também houve coleta de 

material para exame citopatológico, caminhada, exercícios de alongamento e 

roda de conversa com as mulheres sanando algumas dúvidas sobre anticon-

cepção, gravidez, aleitamento materno e climatério. Além de orientações e 

palestras, foi realizado o sorteio de vários brindes, e servido 

café da manhã para a população presente nos locais do evento. 

Dia Internacional da Mulher 
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F 
oi realizada a distribuição de preservativos femininos e masculinos no período do carnaval. A E-

quipe da Unidade Básica de Saúde, juntamente com a equipe do Hospital Municipal Bom Jesus, 

transmitiram orientações diversas sobre a importância do uso de preservativo como prevenção de 

DSTs/AIDs. 

 “O preservativo, para 

quem não sabe, é o mo-

do mais eficaz de se 

prevenir contra doen-

ças. Esse método con-

traceptivo ajuda a evitar 

as doenças sexualmente 

transmissíveis, como 

por exemplo, o vírus do 

HIV.” 

“A camisinha também tem como objetivo evitar a gravidez não planejada. A-

tualmente, vem sendo o método mais utilizado. A camisinha deve ser usada 

sempre, só assim podemos diminuir o número de DST (doenças sexualmente 

transmissíveis) e diminuir o número de adolescentes grávidas.” 
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Orientação e entrega de preservativo no Carnaval 

F 
oram distribuídos 10 (dez) Tambores colocados em pontos estratégicos para a coleta do Caramujo 

Africano em nosso município. As coletas são realizadas diariamente pela equipe de limpeza,  de 

forma que os recipientes são levados para um local adequado, são esvaziados, para que os caramu-

jos sejam enterrados e, haja assim, um controle dessa praga. 

Pontos de coletas de Caramujo Africano 

http://www.blogbrasil.com.br/sobre/preservativo/
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D 
urante o período de 11 a 17 de fevereiro 

de 2013, o biólogo Vilmar de Jesus San-

tos, Coordenador da Vigilância Ambien-

tal de Ribeirãozinho, visitou as entidades 

religiosas e também se reuniu com todos os setores 

da Prefeitura, realizando uma campanha contra o 

mosquito da dengue. Na ocasião, também foi feito 

um convite motivacional para a realização de um 

Mutirão em combate ao vetor da dengue. 

 O mutirão aconteceu no dia 18 de Fevereiro 

com saída da sala da Vigilância Ambiental e contou 

com a participação da equipe de Vigilância Ambien-

tal; da Vigilância Sanitária; das Agentes Comunitá-

rias de Saúde; dos funcionários da C.P.D e, também, 

do Vereador Gilberto. 
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Campanha contra o vetor da Dengue 

N 
o dia 19 de março de 2013, o biólogo Vil-

mar de Jesus Santos realizou na sala da 

Vigilância Ambiental uma multiplicação 

da capacitação recebida em Barra do Gar-

ças, sobre o tema: Análise de larvas, para os agentes 

de Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária. 

Multiplicação da Capacitação de Análise de Larvas 

N 
a sequência das atividades, no dia 21 de 

fevereiro de 2013, a equipe de Vigilância 

Sanitária visitou todas as salas de aula da 

Escola Municipal Paulo Freire, promo-

vendo discussão entre alunos e professores sobre a 

importância de se conhecer os trabalhos desenvolvi-

dos pela Vigilância Sanitária, bem como, sobre como 

evitar agravos à saúde durante as compras de alimen-

tos. Na ocasião, também foi abordado o tema da cam-

panha de combate a dengue, incentivando os alunos a 

ajudarem nos cuidados necessários na limpeza dos 

quintais e caixas d’água de suas residências. 

Vigilância Sanitária e Dengue 
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Campanha contra a dengue – realizada de 11 a 17 de feve-
reiro de 2013 – Igrejas de Ribeirãozinho 

Câmara de Municipal de Vereadores de Ribeirãozinho – Campanha contra a dengue – convite motivacional ao 
Legislativo Municipal para participação na campanha – 15.02.2013 

Multiplicação da Capacitação de Análise de Larvas – 
atualização com Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitá-
ria – 19.03.2013 

Vigilância Sanitária na Escola Municipal Paulo Freire 
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O 
 Dia Nacional da Voz objetiva alertar a popu-

lação que rouquidão, pigarro, dor ou ardência 

na garganta podem ser sintomas de doenças 

nas cordas vocais. No Brasil cresce os óbitos 

causados por câncer de laringe. O alerta é para empregar 

a voz de forma adequada e que muitas vozes poderiam 

ser salvas se houvesse a busca por diagnóstico precoce. 

Otorrinolaringologista e Fonoaudiólogo são os profissio-

nais especializados em cuidar da voz.  

Fonte: http://www.saude.mt.gov.br/informe/88  

16.04 - Dia Nacional da Voz 

O 
 Programa Academia da Saúde, 

criado pela Portaria nº 719, de 07 de 

abril de 2011, tem como principal 

objetivo contribuir para a promoção 

da saúde da população a partir da implantação 

de polos com infraestrutura, equipamentos e 

quadro de pessoal qualificado para a orientação 

de práticas corporais e atividade física e de la-

zer e modos de vida saudáveis  

Academia da Saúde 

O 
 Dia Nacional de Prevenção e Combate à 

Hipertensão Arterial objetiva alertar a po-

pulação sobre os perigos causados pela do-

ença, com destaque aos fatores que influen-

ciam os níveis da pressão arterial, sintomas e conse-

quências do agravo e principalmente sobre a prevenção 

e controle da mesma. 
Fonte: http://www.saude.mt.gov.br/informe/84 

26.04 - Dia Nacional de Prevenção e  
Combate à Hipertensão Arterial 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/88
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_academia_saude_719.pdf
http://www.saude.mt.gov.br/informe/88
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