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AEDES AEGYPTI

Combate o ano inteiro:
mosquito se prolifera 
até mesmo no inverno

O período chuvoso cessou em 
boa parte do país e o clima está 
mais frio. Apesar de este cenário 
ajudar a diminuir a proliferação 
do Aedes aegypti, a população 
não pode descuidar do quintal de 
casa, do ambiente de trabalho e 
de todo e qualquer lugar propício 
para o desenvolvimento do mos-
quito. Mesmo durante o inverno, 
as ações de combate por parte do 
Ministério da Saúde e dos gover-
nos estaduais e municipais con-
tinuam. E isso tem gerado resul-
tado: antes mesmo de junho, já 
houve redução no número de ca-
sos de dengue. O que é novidade, 
se levarmos em consideração o 
histórico de picos da doença.

Durante o outono e o inver-
no, o surto de dengue não é 
comum. Entretanto, a doença 
é uma ameaça o ano inteiro e 
uma trégua ao Aedes pode sig-
nificar uma epidemia quando 
as temperaturas voltarem a su-
bir. Associar a dengue ao verão é 
um equívoco. O frio diminui sim 
a proliferação, mas esse perío-
do tem que ser visto como uma 
oportunidade de estar à frente 
na guerra contra o mosquito.

Infelizmente, além da den-
gue, doença mais conhecida 

pelos brasileiros, o mosquito 
Aedes Aegypti tem preocupado 
também por transmitir outras 
três doenças: Zika, Chikungun-
ya e febre amarela. As quatro 
doenças virais, a depender da 
gravidade, podem matar quem 
é infectado. Por isso alertamos 
que cada um precisa fazer o 
seu papel na luta contra o ve-
tor. A nova chamada é para 
que isso ocorra o ano inteiro, 
independente do clima.

Se todos se conscientizarem 
dos riscos causados pelo mos-
quito nos 12 meses do ano e se 
mobilizarem, eliminar esse ini-
migo vai ficar bem mais fácil. 

A palavra é luta, mas a ta-
refa é mais simples do que se 
imagina: separar minutos do 
dia para acabar com qualquer 
recipiente que possa acumular 
água parada (limpa ou suja). 

Os mais comuns são vasos de 
planta, calhas, garrafas, pneus e 
brinquedos. E o ponto extra nes-
se jogo é tentar descobrir locais 
improváveis usados pelo mos-
quito para colocar seus ovos, 
como grades mais espessas dos 
portões de casa, aquele recipien-
te que fica atrás da geladeira e 
até o porta escova de dente.
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Os preparativos para a Festa 
Almoço Beneficente das Lavras 
2019 já iniciaram. Na sua quinta 
edição, a festa anual é realiza-
da em parceria entre Secretaria 
Municipal de Saúde e a Equipe 
Unidos Lavras de Cima. A renda 
é toda em prol da Santa Casa de 
Misericórdia de Socorro. 

Tradicionalmente realizada aos 
domingos, a 5ª Festa Almoço Bene-
ficente das Lavras 2019 será no dia 
08 de setembro, das 11h às 14h.

Almoço nas Lavras vai acontecer em 8 de setembro
EM PROL AO HOSPITAL
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Centro de Saúde oferece vacinação semanalmente
BCG E FEBRE AMARELA

A Vacina BCG (Bacilo Calmette-
-Guérin) está disponível no Centro 
de Saúde, todas as quintas-feiras, 
às 11h. Todas as mães e responsá-
veis que levam os recém-nascidos 
são orientados com relação aos 
cuidados que se deve ter com as 
crianças após a vacinação. A pales-
tra também aborda temas como 
amamentação e outros cuidados 
com recém-nascidos.

A Vacina da Febre Amarela está dis-
ponível também no Centro de Saúde, 
todas as quartas-feiras das 8h às 14h. 

Para maiores de 60 anos, é necessário 
apresentar uma carta médica para 
que o paciente possa tomar a vacina.

As vacinas da Febre amarela e 
da BCG vêm em frascos com várias 
doses, que depois de abertos, preci-
sam ser usados em poucas horas. 
Para que não haja perda das doses 
no momento que se abre o frasco 
estas vacinas são concentradas no 
Centro de Saúde com dias e horá-
rios pré-definidos. 

O Centro de Saúde fica localiza-
do na Rua Dr. Halim Feres, 294.

Esclarecendo algumas dúvidas sobre Tríplice Viral: “Vacina do Sarampo”

A vacina tríplice viral é uma 
combinação de vírus vivos ate-
nuados contra o sarampo, a 
caxumba e a rubéola. 

Quem precisa tomar: 
Pacientes que estão na idade 

de 1 a 29 anos – Precisam ter pelo 
menos duas doses. Se ainda não 
tem deve ir a uma unidade de va-
cinação mais próxima a sua resi-
dência.

Pacientes de 30 anos até 59 
anos devem ter em toda sua vida 
pelo menos 1 dose. Se ainda não 
tem também deve procurar uma 
unidade de vacinação mais pró-
xima a sua residência.

Pacientes que tem idade acima 
de 59 anos, ou seja, que nasceram 
até 1960, não é recomendado to-
mar a vacina pois já entraram 
em contato com a doença e já 
têm anticorpos.

A vacina tríplice viral só está 
disponível à toda população 
quando houver campanhas de 
bloqueio instituídas pelo Mi-
nistério da Saúde, ou seja, para 
conter uma epidemia da doença 
quando ela se instala em uma 
determinada região. O que não 
é o caso, no momento, da região 
onde o município de Socorro está 
localizado. 

Para mais comodidade e bem-
-estar aos pacientes, a Secreta-
ria Municipal de Saúde passou a 
disponibilizar, além da troca da 
sonda vesical de demora, os pro-
cedimentos para troca da sonda 
de gastrostomia, nos postos da 
Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) e no Centro de Saúde. Antes, 
estes métodos só eram realizados 
no hospital.

A sonda vesical de demora 
leva esse nome porque é utilizada 
quando o paciente permanece com 
ela durante longos períodos na be-
xiga, e tem objetivo de controlar 
o volume urinário, possibilitar a 
eliminação da urina em pacien-
tes imobilizados, inconscientes ou 
com obstrução, ou em pós-opera-
tório de cirurgias urológicas.

A sonda de gastrostomia é um 
pequeno tubo flexível colocado 

desde a pele, diretamente até à 
estômago, para permitir a ali-
mentação em casos em que a via 
oral não pode ser utilizada. 

A oferta destes procedimentos 
proporciona mais conforto e eco-
nomia aos pacientes, pois eles não 
precisam mais se deslocar até o 
hospital, nem arcar com os custos 
do procedimento – antes, pagava-
-se pelo material utilizado e tam-
bém pelo serviço, enquanto a Pre-
feitura os oferece gratuitamente.

Pacientes acamados, que an-
tes precisavam acionar uma am-
bulância para se deslocar até o 
hospital, agora são atendidos no 
conforto de casa. Recomenda-se 
procurar pela unidade de saúde 
mais próxima da residência. A 
troca das sondas são realizadas 
pelas enfermeiras dos respectivos 
postos com ESF.

Sondas podem ser trocadas 
em unidades de saúde
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Nota de esclarecimento 
sobre a maternidade

SANTA CASA DE SOCORRO

A Irmandade Santa Casa de Mi-
sericórdia de Socorro, mantenedo-
ra do Hospital “Dr. Renato Silva”, in-
forma que, ao contrário do que tem 
sido propagado através das redes 
sociais, sua maternidade não está 
fechada. Entretanto, está havendo 
uma dificuldade na contratação de 
médico obstetra, necessário para o 
funcionamento da unidade. A vaga 
foi ofertada em diversos grupos de 
médicos, entretanto não houve in-
teressados até o momento.

Para garantir o atendimen-
to às gestantes, foram firmados 
acordos com santas casas de Am-
paro e Bragança Paulista, onde 
cada parto realizado será pago 
pelo hospital de Socorro.

As gestantes que necessitarem 
de atendimento, mediante situa-
ção de parto ou complicação do 
mesmo, devem primeiramente ir 
ao Hospital “Dr. Rento Silva” para 
receberem um primeiro acolhi-
mento para avaliação e transporte.
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A chegada de um filho é uma 
montanha-russa emocional. Ao 
mesmo tempo em que a felici-
dade parece transbordar para os 
futuros pais, as preocupações e 
dúvidas aumentam à medida que 
a barriga cresce e se aproxima a 
data do nascimento.

 Por meio do acompanhamen-
to conhecido como pré-natal, é 
possível não só conferir a saúde 
da futura mamãe e do bebê, com 
exames clínicos e laboratoriais, 
mas também sanar as insegu-
ranças corriqueiras da gravidez.

Mais do que um “vigia” da 
gestação, o pré-natal auxilia a 
gestante a manter uma gravidez 
mais saudável, esclarecendo dú-
vidas sobre as inevitáveis mu-
danças no corpo materno, o cres-
cimento e desenvolvimento do 
bebê, os preparativos para o parto 
e os cuidados no pós-parto para a 
mulher e o recém-nascido.

É durante o pré-natal que a 
nova mãe recebe orientações ge-
rais sobre a gravidez, como o que 
fazer com possíveis alterações na 
pele, desconfortos comuns da mu-
dança hormonal, como controlar o 
ganho de peso com uma alimenta-
ção saudável, etc. Além dos primei-
ros cuidados com o recém-nascido 
e a importância da amamentação.

Um dos principais objetivos do 
pré-natal é avaliar a saúde prévia 
da mulher, conhecer seu históri-
co médico para prever possíveis 
complicações que possam aconte-
cer durante a gestação e compro-
meter a saúde da mãe e do bebê.

É importante, ainda, para 
acompanhar a evolução da gra-
videz, fazer diagnósticos precoces 
de malformações fetais ou doen-
ças congênitas no bebê. E tam-
bém conferir a saúde da mulher 
para evitar complicações graves 
como a pré-eclâmpsia.

Toda mulher com suspeita de 
gravidez ou que já tenha a confir-
mação por meio de teste de sangue 
ou urina, deve se dirigir a Unidade 
Saúde municipal mais próximo a 
sua residência para agendar a pri-
meira consulta do Pré-Natal com 
a Enfermeira da Unidade. 

Quando for a consulta tenha 
em mãos o máximo de informa-
ções possível como:

O nome de todos os medica-
mentos, suplementos alimentares 
ou outras substâncias que esteja 
a tomar. Determinados medica-
mentos têm que ser suspensos ou 
substituídos durante a gestação;

Se esteve internada ou sofreu 
de alguma complicação de saúde 
recentemente, leve consigo exa-
mes e análises realizados;

Leve o seu cartão de vacina 
para confirmar se estão em dia e 
para a Enfermeira orientar sobre 
as vacinas complementares do 
período gestacional;

Registrar a data de início do 
seu período menstrual, tente 
lembrar-se do dia aproximado 
do início da última menstruação. 
Esta data será usada para estimar 
a data de concepção, estabelecer o 
calendário da gravidez e o plano 
das próximas consultas;

Fale com a sua família e com 
a do seu companheiro e recolha 
notas sobre a vossa história clí-
nica comum. É muito importante 
que se tenha conhecimento sobre 
os problemas clínicos familia-
res pré-existentes e/ou doenças 
crónicas (como por exemplo dia-
betes ou hipertensão) ou outras 
(nomeadamente genéticas) para 
prevenir futuras complicações;

Tenha em mãos também exa-
mes ou tente lembrar situações 
de riscos que ocorreram em par-
tos anteriores se não sua primei-
ra gestação. 

Mulheres devem ficar 
atentas aos cuidados
durante a gestação

PRÉ-NATAL CENTRAL DE AGENDAMENTOS

Faltas comprometem
vagas de quem necessita

Como Utilizar melhor nossa 
Central de agendamento:

Cancelamentos de Consultas e 
exames devem ser feitos pessoal-
mente na central de agendamen-
to, com a guia de agendamento 
original. O prazo máximo é de 72 
horas úteis antes da data e horá-
rio agendado.

Solicitação de retirada de re-
sultado de exame: Anexar uma 
copia do RG (com foto) e do car-

tão Nacional de Saúde (SUS) para 
cada exame que será retirado.

 No primeiro semestre de 2019  fo-
ram contabilizadas  65.098 consultas 
clínicas/especialistas  e 7.229 atendi-
mentos odontológicos na rede mu-
nicipal de saúde do município. 

No setor de transporte foram 
atendidos 18.433 pacientes que 
necessitaram de transporte para 
atendimento e exames forneci-
dos fora do município. 

Pacientes faltam a
consultas agendadas

UNIDADES DOS MORAES E ORATÓRIO

Pacientes que faltam em exames 
e consultas agendados acabam ge-
rando custos desnecessários e pre-
judica outros pacientes com as mes-
mas necessidades: Como exemplo, 
citamos duas unidades rurais que 
apresentam número expressivos de 
faltas de pacientes.

O ESF Moraes é uma unidade 
de Saúde rural que abrange cerca 
de 2.500 pessoas, moradoras dos 
bairros: Moraes, Lagoa, Buenos, 
Martins, Marianos, Camilos, Ca-
manducaia de Cima, Camandu-
caia do Meio, Moquém e Rubins. 
Devido a distância entre os bair-
ros, a unidade oferece atendimen-
to quinzenal nos bairros Rubins e 
Camanducaia do Meio, às quar-
tas-feiras no período da manhã, e 
atendimento mensal no bairro do 
Moquém, em sexta-feira, também 
no período da manhã. São oferta-
das cerca de 28 consultas médicas 
por dia na unidade, além de cura-
tivos, coleta de papanicolau, pla-
nejamento familiar, puericultura 

e a primeira consulta de pré-na-
tal, com agendamento prévio. Po-
rém, mesmo com toda essa oferta, 
somente no mês de junho, foram 
observadas 30 faltas em consul-
tas médicas, relata a enfermeira-
-coordenadora da unidade Miche-
le Valim da Silva Cizotto.

Assim como na UBS Moraes, 
a enfermeira-coordenadora da 
UBS do bairro Oratório, Anna Ca-
rolina, também apresenta dados 
preocupantes em relação à falta 
dos pacientes agendados na uni-
dade, sendo 18 em enfermagem, 
23 ausências na odontologia e 10 
em consultas médicas.

 A Secretaria Municipal de 
Saúde pede a todos os usuários 
do nosso sistema de saúde que 
evitem as faltas ou avisem com 
antecedência caso não possam 
comparecer em uma consulta ou 
exame agendado, assim evita-se 
gastos desnecessários e para que 
a vaga não ocupada possa ser di-
recionada a outros pacientes. 
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AMAMENTAÇÃO

Socorro vai participar 
de campanha nacional
“Agosto Dourado”

A Semana Mundial de Alei-
tamento Materno (SMAM) foi 
lançada pela WABA (Aliança 
Mundial para Ação em Ama-
mentação), em 1992, com o 
objetivo de dar visibilidade a 
amamentação, incentivando 
todos os grupos do mundo a 
trabalhar o tema na prática e a 
colocálo na mídia para ampla 
divulgação. A SMAM é come-
morada em todo o mundo du-
rante os dias 1 a 7 de agosto e 
cada ano é trabalhado um slo-
gan diferente.  O slogan deste 
ano é “Empoderar Mães e Pais, 
Favorecer a Amamentação” 
que tem como objetivo enfati-
zar a importância do envolvi-
mento de todos os familiares 
próximos, e não apenas da 
mãe, para que seja possível o 
aleitamento materno exclusi-
vo nos primeiros seis meses de 
vida e de forma complementar 
até os dois anos de idade.  E no 
dia 04/08/2019, às 15h, na Pra-
ça do Fórum, teremos a quar-
ta edição da “A Hora do Ma-
maço”, aqui em Socorro. É um 
evento nacional em apoio a 
amamentação, que tem como 
objetivo reunir a maior quan-
tidade de mães amamentando 
ao mesmo tempo chamando a 
atenção do mundo para a im-
portância do ato de amamen-
tar. Em nossa cidade, além da 
foto oficial, teremos rodas de 
conversa com profissionais 
que irão abordar o impacto da 
amamentação no crescimento 

e desenvolvimento da crian-
ça. No Brasil, desde 2007 as 
ações da SMAM são coordena-
das pelo Ministério da Saúde, 
em parceria com a SBP. Apesar 
desse trabalho contínuo, da-
dos da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) apontam que 
somente 40% das crianças têm 
amamentação exclusiva nos 
seis primeiros meses de vida.

Benefícios da amamenta-
ção: Para o bebê: 

1. O leite materno contém 
todos os nutrientes e anticor-
pos essenciais até o sexto mês 
de vida; 2. Bebês que foram 
amamentados têm menos 
chances de se tornarem obe-
sos ou com sobrepeso no futu-
ro; 3. A amamentação previne 
alergias, anemias e infecções 
respiratórias, como a asma; 4. 
Bebês amamentados têm me-
nos risco de desenvolverem 
Diabetes tipo II; 5. Crianças que 
tiveram amamentação exclu-
siva até os seis meses de vida 
tiveram 3 pontos em média a 
mais em testes de QI.  

Para a mãe: 6. A amamen-
tação reduz a depressão pós 
parto; 7. O leite materno é 
acessível; 8. A amamentação 
ajuda no controle da natalida-
de (tem uma taxa de proteção 
de 98% nos primeiros 6 meses) 
9. Tem um efeito protetor con-
tra o câncer de mama e de ová-
rio; 10. A amamentação reduz 
o risco da mulher desenvolver 
Diabetes tipo II após a gravidez.
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JULHO AMARELO

Campanha superou expectativa e realizou 
mais de 190 testes rápidos de hepatite

As unidades de Saúde do mu-
nicípio de Socorro estão realizan-
do neste mês a campanha “Julho 
Amarelo”, que proporciona testes 
rápidos para Hepatite C. A expec-
tativa inicial é que fossem reali-
zados cerca de 80 testes entre os 
dias 15 e 24 de julho. Entretanto, 
as expectativas foram superadas 
e neste período foram realizados 
mais de 190 testes.  Também fo-
ram ofertados junto aos testes de 
Hepatite C os testes para HIV, Sífi-
lis e Hepatite B. 

Se você tem uma vida sexual 
ativa, é bom estar em dia com 
esses exames, principalmente se, 
em algum momento, você se ex-
pôs ao se relacionar sexualmente 
sem o uso do preservativo.

A campanha “Julho Amarelo” 
se encerra no dia 31 de julho, mas 
as unidades de saúde do municí-
pio continuarão ofertando os tes-
tes para HIV, Sífilis e Hepatite B. 

Procure a unidade de saúde mais 
perto de sua casa e informe-se. 


