
Acqua e Secretaria de Saúde realizam mais de 
68 mil atendimentos na rede municipal entre 
dezembro e abril

Julho terá campanha para promover a 
Saúde da Terceira Idade

No período ainda foram realizadas campanhas de Saúde junto 
à população e capacitações de profissionais, entre outras ações

Em pouco mais de quatro meses, entre 20 
de dezembro e 31 de abril, o Instituto Ac-
qua e a Secretaria de Saúde de Santa Isa-
bel realizaram 68.767 atendimentos médi-
cos e odontológicos nas unidades de ESF 
(Estratégia Saúde da Família) e de PACS 
(Agentes Comunitários de Saúde) do mu-
nicípio. Com profissionais espalhados por 
seis ESFs, o Acqua ainda realizou campa-
nhas de Luta Contra o Câncer, Combate 
a Dengue e Planejamento Familiar, entre 
outras atividades.

Atualmente, as equipes médicas do Ac-
qua atendem nas seis Unidades de ESF. A 
quantidade de procedimentos realizados 
na rede municipal de Saúde foi de 35.857 
médicos e de enfermagem e 32.910 com 
dentistas.

Responsáveis por realizar o atendimento 
tanto nas Unidades de Saúde como nas 
casas, os profissionais das ESFs fizeram 
16.809 visitas domiciliares, sendo 423 por 
enfermeiros, 543 por auxiliares de enfer-
magem, 15.638 por agentes comunitá-
rios e 205 por médicos. Especificamente, 
4.155 casos de hipertensos foram acom-
panhados pelos profissionais, 312 gestan-

Ao longo do mês de julho, o Instituto Acqua e a Secretaria de Saúde de Santa Isabel promo-
vem campanha junto à população para incentivar a Saúde da Terceira Idade. Com o tema, Na 
Melhor Idade, a atividade física é a melhor ideia, a ação quer conscientizar os idosos da cida-
de a procurarem as Unidades de Saúde do município para exames e consulta de prevenção e 
que garantam o bem-estar e a longevidade a toda a população.

A campanha terá a distribuição de folders e cartazes e colocação de banners e faixas cha-
mando a atenção da população sobre o tema. Nas Uni-
dades de Saúde, os moradores encontrarão uma progra-
mação com palestras, exames e consultas específicas.

A campanha da melhor idade, marcada como Julho Verde, 
faz parte do programa da Secretaria de Saúde para o municí-

pio que tem ações específicas para diferentes setores da socie-
dade ao longo de cada mês. Este ano já foram realizadas ações 

específicas de Planejamento Familiar, Saúde do Trabalhador e Saú-
de da Mulher, entre outros.

tes e 1.330 diabéticos.

O trabalho realizado atual-
mente em Santa Isabel prima 
não só pela atenção no aten-
dimento junto à população, 
mas também com a qualifi-
cação dos profissionais. En-
tre outras atividades, foram 
realizados Treinamento aos 
profissionais da Enfermagem, 
Treinamento com a equipe de 
ESF (Estratégia Saúde da Fa-
mília) e novos Agentes Comu-
nitários de Saúde e Capacita-
ção para o Teste do Pezinho.

Junto à população, as ativida-
des foram em grandes campanhas que es-
tão sendo realizadas mensalmente, com 
tema definido previamente, e com temas 
esporádicos, como Campanha Municipal 
contra o Tétano, Dia Mundial do Diabetes,  
Campanha de Saúde Bucal, Campanha de 
Vacinação contra Influenza ou a Campa-
nha de Saúde do Trabalhador, que teve a 
participação do grupo Doutores da Ale-
gria em uma capacitação dos profissio-
nais da Saúde.

“É, sem dúvida, um trabalho de atenção 
à população com a qualificação do profis-
sional que os atende. Nossa responsabili-
dade passa por fornecer um atendimento 
de qualidade e, para isso, não poupamos 
esforços em oferecer ações cada vez mais 
inovadoras e que busquem atingir uma 
quantidade cada vez maior de moradores 
de Santa Isabel”, afirmou o diretor presi-
dente do Instituto Acqua, Ronaldo Pepe 
Querodia.

Trabalho teve várias campanhas realizadas junto ao público



Prefeitura e Acqua reúnem cerca 
de 200 pessoas em evento sobre 
Saúde da Mulher

Santa Isabel atende 2.500 
crianças em vacinação 
contra paralisia infantil

A Secretaria de Saúde de Santa Isabel e 
o Instituto Acqua reuniram cerca de 200 
pessoas, no domingo (23/6), em evento 
pela Saúde da Mulher. As atividades servi-
ram para divulgar as atividades promovi-
das nas Unidades de Saúde do município 
durante o mês de junho.

As atividades contaram com a presença 
do vice-prefeito Pastor David de Lucena 
e da secretária de Saúde, Arlete da Silva 
Pinheiro, entre outras autoridades. As pri-
meiras 200 mulheres presentes ao evento 
trocaram um quilo de alimento não pere-
cível por uma camiseta da campanha A 
prevenção é o caminho para o bem-estar, 
que durante o mês todo tem palestras, 
exames preventivos e consultas específi-
cas para a Saúde da Mulher.

Ação realizada em 23 de junho teve palestra na Câmara Municipal e, 
em seguida, caminhada até a Praça da Bandeira

O evento de domingo começou na Câma-
ra Municipal de Santa Isabel com pales-
tra realizada pelo médico ginecologista e 
obstetra Marcelo Nicaretta Scramin, que 
falou sobre a importância da prevenção 
para se garantir uma vida mais saudável 
para as mulheres e incentivou os presen-
tes a procurar sempre as Unidades de Saú-
de para a realização de exames e consul-
tas periódicas. Nicaretta ainda elogiou a 
campanha de Santa Isabel neste mês.

Após a palestra, os presentes tiveram uma 
aula de ginástica e alongamento para se 
prepararem para a caminhada. Em segui-
da, todos foram convidados a caminhar 
até a Praça da Bandeira com a intenção 
de chamar a atenção da população para a 
Saúde da Mulher. No final da caminhada, 
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todos fizeram novo alongamento para en-
cerrar as atividades.

O diretor presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Pepe Querodia, elogiou a ativida-
de. “Ações como esta realizada no domin-
go são uma forma de divulgar os serviços 
oferecidos na rede municipal e também 
de chamar a atenção da população para a 
importância da prevenção para se ter uma 
vida mais saudável.”

Ao longo do mês, a campanha A preven-
ção é o caminho para o bem-estar teve 
366 pedidos de mamografia e 250 coletas 
de Papanicolau, números incentivados 
pela ação e que os responsáveis pela Saú-
de municipal esperam que se mantenham 
ao longo do ano todo.

O dia “D” no combate contra a poliomie-
lite teve a vacinação de cerca de 2.500 
crianças em Santa Isabel no dia 8 de ju-
nho. A cobertura vacinal de crianças de 6 
meses a 5 anos chegou a 80% da popula-
ção nessa faixa etária em Santa Isabel.

Causada por um vírus, a poliomielite atin-
ge com mais frequência crianças de até 
cinco anos, podendo causar paralisia e 
levar à morte. Transmitido por via fecal-
-oral, o vírus tem uma incidência maior 
em países com baixos índices de condi-
ções sanitárias e higiene. Não existe tra-
tamento para a doença, mas a prevenção 
por meio da vacina garante imunidade 
contra o problema. Segundo o Ministério, 
mesmo as crianças que estejam com tos-
se, gripe, coriza, rinite ou diarreia podem 

receber as gotinhas da vacina.

A campanha mobilizou todos os funcio-
nários da rede municipal e do Instituto 
Acqua, que atenderam as crianças em es-
paços públicos e nas Unidades de Saúde. 
Os pais que não conseguiram vacinar seus 
filhos devem procurar a Unidade de Saú-
de mais próxima de sua casa e se informar 
sobre a dose da gotinha.

Desde 1989 o Brasil não registra um caso 
de paralisia infantil, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde, e desde 1994 mantém 
certificado emitido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de erradicação 
da doença no país. A vacinação, porém, é 
importante já que nos dois últimos anos, 
16 países ainda registraram a doença.

Caminhada e palestra tiveram bom público

Equipes da Saúde de Santa Isabel promoveram 
a campanha de vacinação em toda a cidade


