Instituto Acqua triplica
atendimento na Saúde de
Santa Isabel em um ano
de trabalho

Quantidade de famílias assistidas passou de 2 mil em
outubro de 2012 para 6.681 ao final de agosto de 2013
Desde que assumiu o trabalho nas Unidades de Saúde da Família de Santa Isabel,
em outubro de 2012, até agora, o Instituto
Acqua triplicou o atendimento à população da cidade em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. As famílias
assistidas passaram de cerca de 2 mil no
início dos trabalhos para 6.681 no final de
agosto, atendendo atualmente um total
de 22.095 pessoas.
O apoio técnico na formulação e no desenvolvimento de políticas, programas,
projetos e ações prioritárias contribuíram
na ampliação da capacidade de gestão
municipal em saúde. Esse trabalho conjunto possibilitou mudanças no modelo
de atenção à Saúde com significativa melhoria na qualidade de vida da população.
A quantidade de pessoas hipertensas
acompanhadas pelo sistema de Saúde local passou de 1.105 em outubro de 2012,
para 1.645 em agosto de 2013. A quantidade de diabéticos assistidos passou de 329
para 515 no mesmo período e de gestantes, de 87 para 112.
Nesse período, o Instituto Acqua realizou
a estruturação e manutenção das seis Unidade de Estratégia de Saúde da Família
(Vila Nova, Vila Guilherme, Jardim Novo
Eden, Cachoeira, Ouro Fino e Jardim Eldorado, com duas equipes) e dos Programas

de Agentes Comunitários de Saúde Pouso Alegre/Cafundó e
Jaguari.
Atividades preventivas e de conscientização foram reaSanta Isabel recebeu ações preventivas, como o combate à dengue
lizadas a cada mês,
como as campanhas de Saúde da Mulher, ção, dedicação e empenho de todos os
do Homem, do Trabalhador e da Melhor colaboradores das equipes ESF/PACS,
Idade, entre outros, que promoveram na realização dos trabalhos e no cumpriações como caminhadas e até palestra do mento das metas, voltadas sempre para
a humanização, valorização e respeito a
grupo Doutores da Alegria.
todos.
As ações implementadas na cidade tiveram como objetivo introduzir uma nova
dinâmica de atuação nas unidades, elegendo a família e seu espaço social como
núcleo básico de abordagem na atenção à
saúde e agindo sobre fatores de risco aos
quais a população está exposta, promovendo parcerias por meio de ações intersetoriais e estimulando o controle social.
O acompanhamento e resultado das
ações e serviços das equipes ESF eram
monitorados permanentemente por meio
de indicadores oficiais, próprios, além do
grau de satisfação da população e dos trabalhadores, na supervisão direta e indireta realizado rotineiramente.
O Instituto Acqua agradece a colabora-

Profissionais da Saúde foram constantemente capacitados para manter bom atendimento

Acqua e Secretaria de Saúde realizaram várias
ações de atendimento à população

Unidades de Saúde de Santa Isabel ampliaram
horário de funcionamento em agosto para atender
demandas da Campanha de Saúde do Homem
Ação teve palestras, exames e medidas preventivas visando atender homens entre os 20 e 59 anos
Durante o mês de agosto, as Unidades de Saúde da Família (USF)
ampliaram o horário de funcionamento até as 20h para atender à
demanda da campanha de Saúde
do Homem. As atividades do mês
tiveram ações preventivas, palestras e exames sobre os temas:
Planejamento Familiar, Prevenção
DST/Câncer de Próstata, Alcoolismo, Alimentação Saudável e Promoção à Atividade Física.
Os profissionais das USFs realizaram atividades em grupo na
própria comunidade, em salas de
espera e nas Unidades de Saúde
seguindo as políticas públicas para
atender aos homens entre 20 e 59
anos.
Tendo como objetivo a melhoria das condições do indivíduo e
contribuir de modo efetivo para a
redução das doenças e da mortalidade, as ações ainda trabalharam
o combate aos fatores de risco à
população masculina e o incentivo
desse grupo aos serviços de Saúde.

População compareceu nas atividades promovidas na comunidade

Exames foram realizados em todas
Unidades de Saúde

A campanha é uma resposta à observação de que os agravos dos
homens são um problema de saúde pública. A cada três mortes de
adultos, duas são de homens. Eles
vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres e têm mais
doenças do coração, câncer, diabetes e pressão arterial elevada.

Profissionais realizaram palestras preventivas para o público

Setembro é o mês
de campanha de
Saúde na Escola
Em Santa Isabel, o mês de setembro terá como foco de ação a Saúde na Escola, tendo como objetivo
a integração e articulação da Educação e da Saúde para uma melhor
qualidade de vida dos moradores
da cidade. A campanha segue o
calendário colorido, que a cada
mês aborda um grupo da sociedade com ações preventivas e orientação. Este é o mês da Campanha
Vermelha.

O trabalho visa contribuir para a
formação integral dos estudantes
por meio de ações de promoção,
prevenção e atenção à saúde, com
vistas ao contexto escolar e social
e o diagnóstico local em saúde do
escolar.
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A campanha usará a escola como
área privilegiada do encontro entre educação e saúde como espaço
para a convivência social.
As ações das equipes de Saúde da
Família neste mês incluem prevenção, promoção, recuperação
e manutenção da saúde em cada
unidades escolar da cidade por
meio de atividades lúdicas, educativas e preventivas abordando
assuntos como Cultura de Paz,
Relacionamento Familiar, Gravidez na Adolescência/Prevenção
de DST, Vícios (álcool e drogas),
relacionamento interpessoal X relacionamento virtual, alimentação
saudável e promoção à atividade
física, entre outros temas.
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