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Esse boletim é uma proposta do PET-Saúde, Eixo Educação

Permanente em Saúde (EP) na DAS, que tem como objetivo a publicização

de informações entre os trabalhadores da gestão. Sua produção ocorrerá

quinzenalmente, sendo um espaço aberto para a troca de saberes.

Contamos com a sua colaboração e contribuição para juntos

desenvolvermos este trabalho!

As sugestões de pautas e informes poderão ser colocados na

caixa de sugestões que se encontra com o secretariado da DAS ou

encaminhadas para o email do DAS.

O Programa pelo Trabalho para Saúde é uma parceria entre os

Ministérios da Saúde e da Educação que tem como objetivo promover a

integração ensino- serviço-comunidade em áreas estratégicas para o SUS.

O PET- Eixo Educação Permanente (EP) da Universidade Federal da

Paraíba é composto por 02 estudantes, 01 preceptora e 01 tutora, sendo a

Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) da Secretaria Municipal de Saúde de

João Pessoa o seu cenário de atuação.

FIQUE POR DENTRO!

 ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE DO IDOSO

O conselho Municipal de Direito do idoso de João Pessoa- CMDI fica na

casa dos conselhos na Av. Pedro I, 692, Centro. Funciona das 08 as 12 e das

13 as 17hs. Tel: 3218-9816

Tem como função garantir e defender as políticas públicas direcionadas

a pessoa idosa. No próximo dia 06 de agosto acontecerá a eleição do biênio

2014/2016 para presidente e vice- presidente. A secretaria de saúde do

município estará presente com o seu representante titular: Irene Delgado e

Suplente: Norma Queiroz.
“ O estatuto do idoso destaca-se por garantir os direitos fundamentas do

idoso, em condições de igualdade, liberdade e dignidade” Área técnica –

Saúde do Idoso.

 ÁREA TÉCNICA DE HIPERTENSÃO E DIABÉTES

A Secretaria municipal de saúde de João Pessoa representada pela área

técnica de Hipertensão e Diabetes em parceria com a Caravana Siga Bem,

que é um projeto patrocinado pela Petrobrás estará realizando um evento

que ocorrerá nos dias 14 e 15 de julho, das 13h00 as 17h30 no Posto

Arlindo Fonseca- Rod- Br 101 Km 02, s/n. Serão oferecidos atendimentos

de aferição de PA, vacinas e distribuição de preservativos e materiais de

divulgação de DSTs.

 ÁREA TÉCNICA DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE:

• TUBERCULOSE:

Foram realizadas oficinas sobre as ações de controle da tuberculose

nos DS III, IV e V, destinadas a todos os profissionais da equipe de

saúde da família. Para os demais DS as oficinas estão em fase de

agendamento.

• HANSENÍASE:

A área técnica promoveu a entrega do Livro de Registro e

Acompanhamento do paciente com Hanseníase e cartazes de mesa para

a ESF, importantes instrumentos para auxiliar o cuidado aos usuários

com a doença. Foram também disponibilizados álbum seriados sobre a

hanseníase que vai auxiliar os profissionais nas atividades de educação

em saúde.

As ações de campanha da hanseníase e geohelmintíase foram

intensificadas nas escolas municipais e estaduais do DS II tendo por

objetivo identificar casos suspeitos de hanseníase e tratar as verminoses

em crianças na faixa etária entre 05 e 15 anos.

 ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE DO HOMEM

Nos dias 15 e 16 de julho (7h00 as 12h00), a Área Técnica da Saúde do Homem em parceria

com a EMLUR estará promovendo ações alusivas ao dia do homem. Este ano iniciamos um

projeto de ação que será desenvolvido de forma permanente, chama-se "HOMEM, Prevenção e

Saúde na EMLUR!", em alusão ao Dia do Homem, com vários serviços de saúde e sociais

envolvidos, tais como: consultas médicas, de enfermagem e odontologia, testes rápidos para HIV,

Sífilis e Hepatites virais junto o pós teste - aconselhamento, vacinação, verificação de PA e

Glicemia, palestras educativas (álcool e drogas, transtornos mentais, e saúde bucal), bem como

ações paralelas (apresentações artísticas, culturais, corte de cabelo masc. rodas de diálogo e

práticas integrativas e complementares - praticas individual e coletiva).

O objetivo dessa atividade será alertar o público masculino para o cuidado com sua

saúde, apostamos na prevenção das doenças e agravos e esse tipo de trabalho

promove mudança na forma de pensar e agir ativamente sobre os determinantes do

adoecimento.

Este formato de projeto vem sendo difundido na tentativa de que outros espaços

comecem a desenvolver esse tipo de trabalho. Por ser uma estratégia de

sensibilização a população masculina e mobilização de profissionais da saúde e áreas

diversas, apostamos nesse tipo de iniciativa como potencialidade para trabalharmos

praticas de promoção e prevenção da saúde, resultando em melhoria das condições

de vida de nossa população.
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de sua área técnica na nossa 

próxima edição de Julho/2014.


