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MuTIrões AgIlIzAM 
ATeNdIMeNTos NA sAúde

A Secretaria de Saúde realizou 
entre os meses de abri l  e  junho 
mutirões de exames de papanicolau 
(exame que detecta o câncer de colo 
uterino), endoscopia e eletrocardio-
grama. A ação faz parte de uma das 
metas da Secretaria que visa dimi-
nuir a fila de espera para exames e 
consultas de especialistas.

As USFs Grandesp, Guapiranga e 
Savoy foram algumas que realizaram 
as ações. As vagas foram destinadas 
aos pacientes já cadastrados nas 
Unidades e que aguardavam pela 
realização do exame. Os pacientes 
foram comunicados com antece-
dência pelos agentes comunitários 
de saúde. Em alguns casos, como 
foi a Unidade do Savoy, foram dis-
ponibilizados também o exame de 
eletrocardiograma para a população 
que necessitava do mesmo para fins 
de prática esportiva.

meLhoria • A ação faz parte de uma das metas da Secretaria que visa diminuir a fila de espera nas Unidades de Saúde da Família (USF)

eNdosCoPIA Pacientes que precisavam fazer endoscopia também 
foram levados pelo Município para realização do exame no Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME), na cidade de Barradas, interior de São 
Paulo. Estes pacientes já realizam acompanhamento no Hospital Guilherme 
Álvaro, em Santos, e estavam aguardando na fila de espera. Ao todo foram 
30 exames realizados em maio e em junho serão mais 10.

oFTAlMologIA Também serão realizados mutirões de 
oftalmologia que já iniciaram nas Unidades do Gaivota e Guapiranga, 
para atender a fila de espera dos locais. O médico atenderá três vezes 
na semana os pacientes que já estão na lista aguardando consulta. 
A idéia é estender o mutirão para as demais Unidades de Saúde da 
Família. Os próximos devem acontecer no Centro de Especialidades 
Médicas de Itanhaém (CEMI), para os exames de eletrocardiograma, 
que visa eliminar a lista de espera de todas as Unidades de Saúde 
da Família (USF) e será provavelmente realizado aos sábados, e, 
ultrassonografia que deverá reduzir a lista.

AÇÃo Com a contratação de novos médicos especialistas via 
concurso público e a reorganização da Central de Agendamentos, 
algumas especialidades já tiveram a lista de espera para consultas 
normalizada, como: cardiologia, ortopedia, otorrinolaringologia, 
neurologia e reumatologia.



10ª CoNFerêNCIA MuNICIPAl 
de sAúde Teve AMPlA 

PArTICIPAÇÃo dA PoPulAÇÃo

No dia 30 de maio, foi realizada a 10ª Conferência 
Municipal de Saúde, nas dependências do campus da 
Faculdade Metodista em Itanhaém. O evento teve como 
tema: “Saúde Pública de qualidade para cuidar bem das 
pessoas: Direito do povo brasileiro” e teve como objeti-
vo analisar, propor e debater deliberações, elaborando 
propostas que serão levadas ao Executivo Municipal, Es-
tadual e União. Foram cinco grupos de discussão: acesso 
ao SUS, estrutura física das Unidades de Saúde, recursos 
humanos, programas de saúde e demais deliberações 
relevantes à área.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marco 
Antônio de Andrade, destacou que este ano são reali-
zadas também as conferências estaduais e nacionais, 
que também tem como um dos temas recursos do SUS. 
Segundo ele, as prefeituras necessitam de mais recurso 
para o setor. Uma questão que precisa ser melhor dis-

propostas • Entre as deliberações aprovadas estão: implantação de 
uma equipe de saúde bucal na USF Grandesp 

PrÉ-CoNFerêNCIAs
Desde o início do ano foram 
realizadas as pré-confe-
rências onde houve a par-
ticipação dos munícipes. 
Destas, foram extraídas as 
deliberações relevantes aos 
serviços de saúde do Muni-
cípio, conforme solicitado 
e votado pela população, 
que elegeu ainda, os repre-
sentantes que debateram 
estas propostas durante a 
Conferência Municipal.

cutida em Brasília.
Entre as mais de 90 deliberações aprovadas pela ple-

nária que serão encaminhadas ao Executivo Municipal, 
Estadual e União estão a intermediação junto ao Governo 
do Estado para implantação de um Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME); atendimento psicológico para 
os funcionários da saúde; implantação de uma equipe 
de saúde bucal na USF Grandesp, além de revisão, am-
pliação e acessibilidade das linhas de ônibus dentro dos 
bairros.

Foram aprovadas ainda Moção de aplauso para as 
Unidades de Saúde da Família, para o Programa Cuidar, 
Centro de Infectologia (CINI) e Centro de Atenção Psi-
cossocial (CAPS).

Durante o evento foram eleitos ainda os 24 delegados 
que representarão Itanhaém na pré-conferência estadual, 
que acontecerá dias 29 e 30 de junho.

i t a n h a é m  re a l i zo u  n o  d i a  1 8  d e 
junho a Conferência municipal dos Di-
reitos humanos da Criança e do adoles-
cente, nas dependências do programa 
CuiDar. o evento, idealizado pela se-
cretaria de saúde, Conselho municipal 
dos Direitos da Criança e adolescente 
e secretaria de assistência e Desenvol-
vimento social, contou com a presença 
de 160 pessoas e teve o objetivo de 
preceder a Conferência regional sobre 
o mesmo tema.

Durante a Conferência municipal os 

participantes se dividiram em 5 eixos de 
discussão: proteção dos Direitos de Crian-
ça e adolescente; proteção e Defesa dos 
Direitos; protagonismo e participação de 
Crianças e adolescentes; Controle social 
e efetivação dos Direitos; gestão da po-
lítica dos Direitos humanos de Crianças 
e adolescentes.

foram votadas deliberações que serão 
levadas à etapa regional, bem como es-
colhidos os delegados que representarão 
o município: foram 19 ao todo, sendo a 
maioria de crianças e adolescentes.

DisCussÃo • foram eleitos delegados, em sua maioria crianças e 
adolescentes, que representarão o município na etapa regional

CoNFerêNCIA 
sobre dIreITos dA CrIANÇA 

e AdolesCeNTe MobIlIzA 
MuNíCIPes

CuIdAr – sede da Conferência municipal, o programa abrange os serviços de aten-
dimento a crianças e adolescentes com situação de violência e negligência, autismo, 
transtorno mental com enfoque na integração da criança e do adolescente na família, 
comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social, por meio do “Caps infanto 
Juvenil”, além de atendimento a pacientes com transtornos mentais decorrentes do 
uso abusivo de Álcool e Drogas, por meio do “Caps Álcool e Drogas”.

APrIMorAMeNTo os profissionais da saúde promovem trabalho de discussão dos casos de 
maior complexidade nas áreas de “saúde da Criança”, “endocrinologia”, “saúde mental” e “saúde da mulher”. 
esse processo de educação Continuada é anual, sendo que os próximos devem ocorrer no dia 8 de julho – saúde 
da Criança e 21 de julho – endocrinologia.
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Cursos oFereCIdos 
Pelo esTAdo CAPACITAM

FuNCIoNárIos

Enfermeiros da rede básica e especiali-
zada e médicos do Programa Mais Médicos 
participaram de um treinamento teórico de 
aperfeiçoamento de coleta de exame preven-
tivo (papanicolau). A enfermeira articuladora 
da Saúde da Mulher do DRS, Patrícia Amorim 
Teixeira, explicou como deve ser feita a coleta 
para o exame que detecta o câncer de colo 

do útero, as etapas do procedimento, a higie-
nização, o transporte deste exame, e outros 
tópicos referentes ao assunto.

O Estado realiza este curso para capacitar 
os profissionais e aumentar a quantidade e a 
abrangência do exame. Dados preliminares 
apontam 47 óbitos na região em 2014 por 
causa da doença.

HuMANIzAÇÃo 
Funcionários da Unidade de Saúde da 

Família (USF) Centro participaram da pri-
meira etapa da “Oficina de Acolhimento”. 
A ação visa a qualificação do serviço no 
acolhimento à demanda da Unidade de 
Saúde da Família, o que contribui para o 
processo de humanização do atendimento. 
A USF Centro foi escolhida como modelo 
para início da oficina.

Nesta primeira etapa da oficina, os pro-
fissionais da Unidade foram ouvidos para 
que refletissem a prática de acolhimento 
no seu cotidiano. A articuladora de huma-
nização do DRS, Nancy Fátima Monteiro 
Duarte, salienta que os funcionários devem 
ser ouvidos para transmitir o que entendem 
por acolhimento.

saúDe preventiva • Técnicos do Departamento Regional de 
Saúde (DRS IV) falaram sobre humanização e aperfeiçoamento de 

coleta de exame preventivo (papanicolau) 

formaçÃo  • O curso tem ênfase no 
cuidado aos problemas relacionados ao 
uso de crack, álcool e outras drogasi t a n h a é m  re a l i zo u  n o  d i a  1 8  d e 

junho a Conferência municipal dos Di-
reitos humanos da Criança e do adoles-
cente, nas dependências do programa 
CuiDar. o evento, idealizado pela se-
cretaria de saúde, Conselho municipal 
dos Direitos da Criança e adolescente 
e secretaria de assistência e Desenvol-
vimento social, contou com a presença 
de 160 pessoas e teve o objetivo de 
preceder a Conferência regional sobre 
o mesmo tema.

Durante a Conferência municipal os 

participantes se dividiram em 5 eixos de 
discussão: proteção dos Direitos de Crian-
ça e adolescente; proteção e Defesa dos 
Direitos; protagonismo e participação de 
Crianças e adolescentes; Controle social 
e efetivação dos Direitos; gestão da po-
lítica dos Direitos humanos de Crianças 
e adolescentes.

foram votadas deliberações que serão 
levadas à etapa regional, bem como es-
colhidos os delegados que representarão 
o município: foram 19 ao todo, sendo a 
maioria de crianças e adolescentes.

DisCussÃo • foram eleitos delegados, em sua maioria crianças e 
adolescentes, que representarão o município na etapa regional

CoNFerêNCIA 
sobre dIreITos dA CrIANÇA 

e AdolesCeNTe MobIlIzA 
MuNíCIPes

ProFIssIoNAIs 
dAs usFs 

PArTICIPAM de 
CAPACITAÇÃo 

do sus

Agentes comunitários de saúde, técnicos e au-
xiliares de enfermagem das Unidades de Saúde da 
Família participam desde o dia 15 de junho do curso 
de capacitação: “Caminhos do Cuidado: crack, é 
possível vencer”. 

A ação visa contribuir para a formação dos pro-
fissionais da Rede de Atenção Básica, na atuação do 
acolhimento e escuta dos pacientes, embasando suas 
práticas de cuidado em saúde mental, com ênfase 
nos problemas relacionados ao uso de crack, álcool 
e outras drogas.

O curso é ministrado pela coordenadora do Progra-
ma DST/AIDS no Município, Goher Lima Gonzales, e pela 
psicóloga Maria Cristina de Aguiar, do Centro Formador 
de Pessoal para a saúde (CEFOR)/Fiocruz.

CuIdAr – sede da Conferência municipal, o programa abrange os serviços de aten-
dimento a crianças e adolescentes com situação de violência e negligência, autismo, 
transtorno mental com enfoque na integração da criança e do adolescente na família, 
comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social, por meio do “Caps infanto 
Juvenil”, além de atendimento a pacientes com transtornos mentais decorrentes do 
uso abusivo de Álcool e Drogas, por meio do “Caps Álcool e Drogas”.

APrIMorAMeNTo os profissionais da saúde promovem trabalho de discussão dos casos de 
maior complexidade nas áreas de “saúde da Criança”, “endocrinologia”, “saúde mental” e “saúde da mulher”. 
esse processo de educação Continuada é anual, sendo que os próximos devem ocorrer no dia 8 de julho – saúde 
da Criança e 21 de julho – endocrinologia.



seCreTArIA de sAúde 
eNdereÇo: Rua Capitão Mendes, 52 • Centro | TeleFoNe: (13) 3427-2568 / 3427-4095

No dia 3 de junho,  a Secretaria Itine-
rante encerrou as atividades na Unidade de 
Saúde do Gaivota. A equipe da Secretaria de 
Saúde, composta por diretores de diversos 
setores, avaliou desde o último dia 6 de 
maio várias necessidades do local.

Entre elas, foi destacada a necessidade de 
um médico para compor a equipe, que desde 
o último dia 27 de maio está atendendo na 
Unidade.  A vinda do profissional ao Municí-
pio faz parte do Programa Mais Médicos, do 
Governo Federal e a medida irá reforçar os 
atendimentos à população daquela região.

Na Unidade, também após a visita da 
Secretaria Itinerante, foi concretizada a 
implantação da sala para a segunda equipe 
de saúde bucal, que contribui para mais 

atendimentos odontológicos. 
A comunicação visual da USF também 

foi reformulada. As portas e a frente da 
unidade receberam placas de identificação, 
conforme meta de padronização das estru-
turas da Secretaria de Saúde.

A USF Gaivota também recebeu um muti-
rão de consultas oftamológicas, que atendeu 
a fila de espera da Unidade. Um médico es-
pecialista atendeu durante 3 dias, pacientes 
que já estavam aguardando consulta.

A Secretaria de Saúde avaliou que o 
resultado da visita foi satisfatório. Com a 
chegada de mais um médico e a conclusão 
da sala de atendimento odontológico, as 
principais solicitações da unidade foram 
atendidas.

avaLiaçÃo • Reposição de um médico, implantação da sala para a segunda equipe de saúde bucal e mutirão de 
consultas oftalmológicas estão entre as reivindicações atendidas

seCreTArIA ITINerANTe FINAlIzA 
vIsITA A usF gAIvoTA
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obJeTIvo Uma das metas do Governo Municipal, a Secretaria Itineran-
te funcionará em diversos setores da saúde. O objetivo da ação é avaliar as 
necessidades do serviço mais de perto, para que sejam tomadas as decisões 
com maior propriedade. Já foram visitadas a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Os dias 25 e 26 de junho são conhecidos respectiva-
mente como “Dia Internacional de Combate às Drogas” e 
“Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Droga”. 
Em Itanhaém, o combate ao uso é feito constantemente 
por meio do Programa Cuidar. O serviço possui o Centro 
de Atendimento Psicossocial (CAPS) AD – Álcool e Drogas 
e CAPS Infanto Juvenil, que realizam tratamento de de-
pendentes químicos.

Além de realizar o tratamento, o Programa é respon-

preCauçÃo • Além de realizar o 
tratamento, o Programa é responsável por 
promover a prevenção ao uso das drogas

ProgrAMA CuIdAr 
reAlIzA TrAbAlHo 
eFeTIvo No 
CoMbATe às drogAs

sável por promover a prevenção ao uso das drogas. Para 
isso, conta com um trabalho intersetorial junto às escolas e 
entidades sociais. ”As escolas têm uma participação muito 
grande porque divulgam o nosso trabalho e atrai os jovens 
que precisam de tratamento a procurar ajuda”, esclarece 
Margareth Barros, presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O tratamento oferecido pelo programa prevê inclusive 
grupos de terapia que trabalham as “habilidades paren-
tais”. O suporte é dado tanto para pais e mães que estão 
dependentes químicos, quanto para os filhos destes. Nos 
casos onde o menor é o paciente, os pais também recebem 
todo suporte profissional para lidar com a situação. “Este é 
um grupo de prevenção, é aberto a todos, e se necessário 
fazemos o acolhimento”, explica Tatiana d Angelo, fonoau-
dióloga e supervisora técnica do CAPS Infanto Juvenil.

“Nos grupos de habilidades parentais do CAPS AD, onde 
as mães usuárias participam, nós vemos a mudança de 
comportamento. O CAPS é uma comunidade onde todos nós 
estamos aqui por um objetivo que é o de acolher e atender 
aqueles que precisam”, enfatiza Rosa Maria Gana Moretti, 
assistente social e supervisora técnica do CAPS AD.

INTerAÇÃo – Utilizando como ferramenta no 
tratamento dos pacientes, visando a inclusão, desen-
volvimento de responsabilidades e prática de hábitos 
saudáveis, o Programa Cuidar promoveu na última 
sexta-feira (26) uma festa junina que contou com 
a organização dos próprios pacientes do serviço. O 
evento aconteceu nas dependências do Programa.

o Cuidar está localizado na rua mário gime-
nez, 300, umuarama. o atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.


