
SAÚDE ANCHIETA
REDE DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ano II - nº 09
Abril de 2011

Hospital do Mepes conclui 
ampliação e modernização

Inauguração está 
marcada para o dia 26 
de abril, com a presen-
ça do prefeito Edival 
Petri, do governador 
Renato Casagrande e 
do fundador do Me-
pes, o sacerdote jesuíta 
Humberto Pietrogran-
de. “Podemos dizer 
que Anchieta ganhou 
um novo Hospital”, diz 
Idalgizo Monequi, su-
perintendente do Me-
pes. Pág. 05

Idalgizo Monequi, superintendente do Mepes, e 
Zuléia Vettoraci,diretora administrativa, em frente 
à nova fachada do Hospital de Anchieta.

Equipe de trabalho faz primeira reunião com 
técnicos da Secretaria Estadual de Saúde

Prefeito quer implantar Vigilância 
em Doenças Crônicas

Uma pesquisa re-
alizada no município 
constatou: os mo-
radores de Anchieta 
consomem carnes gor-
durosas em excesso 
e poucos legumes e 
frutas. E fazem pou-
ca atividade física. Ao 
tomar conhecimento 

da pesquisa feita pelo 
Projeto Carmen, o pre-
feito Edival Petri ficou 
preocupado com a si-
tuação, que favorece 
o aparecimento de do-
enças crônicas, como o 
diabetes, a pressão alta 
e as doenças cardiovas-
culares. Por orientação 

DENGUE
ESF Maimbá faz trabalho de 
conscientização nas escolas

A equipe da ESF de 
Maimbá realizou um 
trabalho de conscienti-
zação contra a dengue 
com alunos da Escola 

As atividades incluíram brincadeiras e esquetes 
teatrais

Anchieta, 
município 
saudável

O prefeito Edival 
Petri assinou convê-
nio com a Rede de 
Municípios Potencial-
mente Saudáveis. A 
assinatura do docu-
mento aconteceu no 
dia 16 de fevereiro.
Pág. 03

Unidades 
de Saúde de 
Anchieta são 
informatizadas.
Pág. 08

Estratégia Saúde 
da Família tem 
aprovação de 81% 
da população.
Pág. 07

Vacinação 
contra a gripe 
comum começa 
dia 25.
Pág. 03

Conheça a “Carta 
de direitos dos 
usuários da
Saúde”.
Pág. 02

Vigilância Sani-
tária apresenta 
calendário de 
cursos.
Pág. 04

Municipal de Maimbá. 
A atividade foi no dia 29 
de março e contou com 
palestras, esquete tea-
tral e brindes. Pág. 07

do prefeito, a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
estuda a implantação 
de uma Vigilância es-
pecífica para buscar 
mudar esse panorama.  
Pág. 06
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Carta de direitos e deveres em saúde
A Carta dos Direitos 

dos Usuários da Saúde 
foi aprovada no Conse-
lho Nacional de Saúde 
em junho de 2009, e pu-
blicada na portaria no. 
1820, de 13 de agosto 
de 2009. Nesta edição, 
abordamos o artigo 4º. 
da Carta, que trata es-
pecialmente do atendi-
mento humanizado nas 
unidades de saúde.

Artigo. 4º 

Parágrafo único. É 
direito da pessoa, na rede 
de serviços de saúde, ter 
atendimento humaniza-
do, acolhedor, livre de 
qualquer discriminação, 
restrição ou negação em 
virtude de idade, raça, 
cor, etnia, religião, orien-
tação sexual, identidade 
de gênero, condições 

econômicas ou sociais, 
estado de saúde, de ano-
malia, patologia ou defi-
ciência, garantindo-lhe:

I - identificação pelo 
nome e sobrenome civil, 
devendo existir em todo 
documento do usuário e 
usuária um campo para 
se registrar o nome social, 
independente do registro 
civil sendo assegurado o 
uso do nome de prefe-
rência, não podendo ser 
identificado por número, 
nome ou código da do-
ença ou outras formas 
desrespeitosas ou pre-
conceituosas;

II - a identificação dos 
profissionais, por crachás 
visíveis, legíveis e/ou por 
outras formas de identifi-
cação de fácil percepção;

III - nas consultas, 
nos procedimentos diag-
nósticos, preventivos, ci-
rúrgicos, terapêuticos e 
internações, o seguinte:

a) a integridade físi-
ca;

b) a privacidade e 
ao conforto;

c) a individualidade;
d) aos seus valores 

éticos, culturais e reli-
giosos;

e) a confidencialida-
de de toda e qualquer 
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informação pessoal;
f) a segurança do 

procedimento;
g) o bem-estar psí-

quico e emocional;
IV - o atendimento 

agendado nos serviços de 
saúde, preferencialmente 
com hora marcada;

V - o direito a acom-
panhante, pessoa de sua 
livre escolha, nas consul-
tas e exames;

VI - o direito a acom-
panhante, nos casos de 
internação, nos casos 
previstos em lei, assim 
como naqueles em que a 
autonomia da pessoa es-
tiver comprometida;

VII - o direito a visita 
diária não inferior a duas 
horas, preferencialmen-
te aberta em todas as 
unidades de internação, 
ressalvadas as situações 
técnicas não indicadas;

VIII - a continuidade 
das atividades escolares, 
bem como o estímulo à 
recreação, em casos de 
internação de criança ou 
adolescente;

IX - a informação a 
respeito de diferentes 
possibilidades terapêu-
ticas de acordo com sua 
condição clínica, baseado 
nas evidências científicas 

e a relação custo-bene-
fício das alternativas de 
tratamento, com direi-
to à recusa, atestado na 
presença de testemunha;

X - a escolha do local 
de morte;

XI - o direito à escolha 
de alternativa de trata-
mento, quando houver, e 
à consideração da recusa 
de tratamento proposto;

XII - o recebimento de 
visita, quando internado, 
de outros profissionais de 
saúde que não perten-
çam àquela unidade hos-
pitalar sendo facultado a 
esse profissional o acesso 
ao prontuário;

XIII - a opção de mar-
cação de atendimento 
por telefone para pesso-
as com dificuldade de lo-
comoção;

XIV - o recebimen-
to de visita de religio-
sos de qualquer credo, 
sem que isso acarrete 
mudança da rotina de 
tratamento e do esta-
belecimento e ameaça 
à segurança ou pertur-
bações a si ou aos ou-
tros;

XV - a não-limitação 
de acesso aos serviços 
de saúde por barreiras 
físicas, tecnológicas e 
de comunicação; e

XVI - a espera por 
atendimento em luga-
res protegidos, limpos e 
ventilados, tendo à sua 
disposição água potável 
e sanitários, e devendo 
os serviços de saúde se 
organizarem de tal for-
ma que seja evitada a 
demora nas filas.

A Fiocruz(Fundação Osvaldo Cruz) selecionou 
150 profissionais de Saúde de todo o Brasil, para 
participarem do curso de especialização em enve-
lhecimento e saúde das pessoas idosas. No Espírito 
Santo 14 profissionais foram beneficiados, um de-
les de Anchieta. É o fisioterapeuta Fernando Du-
tra, do quadro efetivo de profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Especialização em 
saúde de idosos

Toda pessoa 
tem direito ao 
atendimento 
humanizado 
e acolhedor, 
realizado por 
profissionais 

qualificados, em 
ambiente limpo, 

confortável e 
acessível a todos.
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Anchieta assina convênio de adesão à 
Rede de Municípios Saudáveis

O prefeito de Anchie-
ta, Edival Petri, assinou 
no dia 16 de fevereiro, 
um convênio de adesão 
do município à  Rede 
de Municípios Poten-
cialmente Saudáveis. O 
município é  o primei-
ro no Espírito Santo a 
aderir à iniciativa, que 
tem o apoio técnico da 
Organização Mundial 
de Saúde e da Organi-
zação Pan-Americana 
da Saúde(OPAS). A so-
lenidade aconteceu no 
auditório municipal e 
contou com a presença 
do secretário de Saúde 
do Espírito Santo, Tadeu 
Marino; do sub-secretá-
rio Geraldo Queiroz; da 
representante da OPAS, 
Micheline Azevedo, da 
coordenadora da Rede 
de Municípios Saudá-
veis, Ana Sperandio; 
técnicos do Ministério 
da Saúde, secretários 
municipais, profissionais 
de saúde e membros 
dos conselhos de saúde 
(municipal e locais). 

No mesmo encontro 
foi feita uma apresen-
tação dos resultados ini-
ciais do Projeto Carmen, 
de vigilância em doen-
ças crônicas não-trans-
missíveis, e uma Mostra 
de Trabalhos de Conclu-
são de Curso de pós-
-graduação em Atenção 
Primária à Saúde.

A Rede de Municí-
pios Potencialmente 
Saudáveis foi criada em 
2003 e tem atualmen-

Público acompanhou com atenção as palestras

Ana Sperandio, coordenadora da Rede, fala aos participantes

te 60 municípios mem-
bros em cinco estados 
brasileiros(SP, MG, RJ, 
AM e PR).

A missão da entidade 
é colaborar na constru-
ção das políticas públi-
cas saudáveis de forma 
participativa e articula-
da. Conta com o apoio 
técnico de instituições 
como a  Organização 
Pan-Americana da Saú-
de (OPAS/OMS), Uni-
versidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP/ 
Faculdade de Ciências 
Médicas/ Departamento 
de Medicina Preventiva 
e Social), e do Instituto 
de Pesquisas Especiais 
para a Sociedade (IPES).

Objetivos
Os principais obje-

tivos da iniciativa são: 
viabilizar, ampliar e 
monitorar projetos e 
estratégias da Organi-
zação Pan-Americana 
da Saúde para as Cida-
des Saudáveis: construir 
políticas públicas saudá-
veis; promover a partici-
pação social de todos os 
setores; criar iniciativas 

sustentáveis e incorpo-
rar a colaboração de 
múltiplos setores e par-
ceiros.

Na sua fala, o secre-
tário estadual de Saúde 

Tem inicio no dia 
25 de abril a vacinação 
contra a gripe comum 
(influenza) em todas 
as unidades da Estra-
tégia Saúde da Família. 
A conclusão da campa-
nha está prevista para o 

Vacinação contra a gripe começa dia 25 de abril
dia 13 de maio. No sába-
do, dia 30 de abril haverá 
um “Dia D”, com esforço 
concentrado de vacina-
ção em massa em todo o 
país. Nesse dia especial, a 
vacinação acontece de 8 
às 16 hs. Nos demais dias 

da campanha, o horário 
é das 7 às 16 hs.

Estão aptos a receber 
a vacina gratuitamente: 
idosos de 60 anos ou 
mais; trabalhadores da 
saúde que lidam com in-
fluenza; crianças de seis 

meses a menores de 2 
anos; gestantes e mo-
radores das aldeias indí-
genas.

Para receber a vacina 
basta procurar a unida-
de de saúde onde sua 
família está cadastrada.

parabenizou o muni-
cípio de Anchieta pela 
iniciativa e afirmou que 
vai propor ao governa-
dor Renato Casagrande 
que todos os municípios 

capixabas façam a ade-
são à Rede. “Esse é um 
desafio que eu quero 
lançar ao governo do 
estado e aos municípios 
capixabas”, disse.

fotos: Renan Ferreira
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Hospital de Anchieta inaugura
ampliação e modernização

Novo 
papel 
para o 
Hospital

Com a presença do 
prefeito Edival Petri, do 
governador Renato Ca-
sagrande e do lendário 
padre Humberto Pietro-
grande, fundador do 
Mepes, vai finalmente 
ser entregue à popula-
ção de Anchieta o novo 
Hospital do Mepes, to-
talmente reformado e 
ampliado em mais de 
900 m2.  O evento está 
marcado para o dia 26 
de abril, data de aniver-
sário de fundação do 
Mepes, mas ainda de-
pende da confirmação 
da agenda do governa-
dor. 

Com a ampliação, 
o edifício passa a ter 
uma área construída de 
2.700 m2. “Podemos 
dizer que Anchieta ga-
nhou um Hospital novi-
nho em folha, amplo e 
confortável tanto para 
os pacientes como para 

os profissionais”, diz 
Idalgizo Monequi, supe-
rintendente do Mepes.

O Hospital está real-
mente transformado. 
Não lembra em nada 
o edifício antigo, que 
tinha paredes envelhe-
cidas, fios elétricos ex-
postos e equipamentos 
sucateados.

A fachada e a recep-
ção foram remodelados 
e ampliados; as salas e 
corredores receberam 
pisos e azulejos novos; 
a sala de emergência 
também foi ampliada; 
o hospital ganhou duas 
salas de cirurgia, sen-
do uma especialmente 
para partos; a sala de 
pediatria foi reformada; 
a cozinha foi ampliada e 
reformada e ganhou um 
refeitório e a lavanderia 
foi ampliada e ganhou 
novos equipamentos.

Além disso, todas as 

Idalgizo Monequi e Zuléia Vettoraci diante da 
nova fachada do Hospital

Uma das salas de cirurgia

Qual deve ser o 
papel do Hospital 
do Mepes dentro do 
Sistema Municipal 
de Saúde? Essa per-
gunta tem sido feita 
por profissionais de 

saúde, lideranças co-
munitárias e pelos di-
rigentes do Mepes. A 
questão se torna ainda 
mais premente diante 
das transformações 
que estão ocorrendo 
em Anchieta, com a 
instalação dos gran-
des projetos indus-
triais e a perspectiva 
de chegada de milha-
res de trabalhadores. 
Nos próximos cinco 
anos, a população do 
município pode au-
mentar dos atuais 25 

mil habitantes para 
70 mil moradores ou 
mais.

“A discussão sobre 
qual deve ser o papel 
do Hospital nesse novo 
contexto de Anchieta 
tem preocupado tanto 
os profissionais como 
os dirigentes do Me-
pes”, diz Igalgizo.

Ele acha que o Hos-
pital está habilitado 
para ser a maternida-
de de referência na 
região que engloba os 
municípios de Anchie-

instalações elétricas e 
hidráulicas foram substi-
tuídas, oferecendo mui-
to mais segurança ao 
edifício e um novo ge-
rador garante o forne-
cimento de energia em 
eventuais blecautes. Um 
sistema de tubulação 
leva oxigênio a todos 
os setores do hospital, 
permitindo fácil aten-
dimento aos pacientes. 
Três caixas acumulam 
uma reserva folgada de 
45 mil litros de água, 
prevenindo assim even-
tual escassez em perí-
odos de alto consumo, 
como nas festas de fim 
de ano e no Carnaval.

A reforma custou R$ 
7.500.000 (sete milhões 
e quinhentos mil reais) 
e foi oferecida pela Sa-
marco, como condicio-
nante à instalação da 
quarta usina de peloti-
zação.

ta, Guarapari, Iconha, 
Piúma, Alfredo Chaves 
e Itapemirim. “Nes-
se mesmo contexto, 
o Hospital pode ser a 
referência do novo PA 
(Pronto Atendimento) 
regional, para onde 
seriam enviados os ca-
sos de baixa e média 
complexidade”, diz 
Zuléia Vettoraci, dire-
tora Administrativa do 
Hospital.

Um outro papel a 
ser desenvolvido pelo 
Hospital, integrado 

ao Sistema Munici-
pal de Saúde, seria a 
atuação nos progra-
mas de promoção e 
prevenção em saúde. 
“Historicamente, o 
Mepes teve atuação 
pioneira em progra-
mas de promoção e 
educação em Saúde. 
Nosso desejo é resga-
tar esse valor histó-
rico e integrar essas 
ações junto com a 
Secretaria Municipal 
de Saúde”, conclui 
Idalgizo.

fotos: Renan Alves
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Jornal inglês elogia avanços da Saúde no Brasil
Mas alerta sobre risco de ‘americanização’ do atendimento

Um dos jornais mais 
respeitados do mundo 
publicou no final do 
ano passado duas lon-
gas reportagens sobre 
a situação da saúde no 
Brasil. O British Medical 
Journal publicou na sua 
edição de 29 de novem-
bro de 2010 os textos: 
“Brazil´s Family Healt 
Programme” e “Econo-
mic success threatens 
aspirations of Brazil’s 

public healt system”. 
O primeiro texto ex-

plica um pouco da his-
tória do sistema público 
de saúde no Brasil e afir-
ma no subtítulo que a 
experiência brasileira 
pode ensinar países com 
orçamento maior. A Es-
tratégia Saúde da Fa-
mília é apontada como 
a principal responsável 
pela redução dos índices 
de mortalidade infantil, 

diabetes, derrame e re-
dução nas internações 
hospitalares. “Mais de 
75% das mulheres têm 
sete ou mais consultas 
pré-natal e a porcenta-
gem de crianças com 
menos de um ano va-
cinadas contra diarréia, 
tétano e coqueluche 
é superior a 95% na 
maioria dos municípios. 
Até as metas do milê-
nio, que as Nações Uni-

das desejam atingir, são 
menores que essas”, 
destaca o jornal.

O crescimento fi-
nanceiro na ESF foi o 
principal responsável 
pela expressiva melho-
ra nos indicadores e na 
maneira que o país in-
veste dinheiro para ter 
resultados consistentes. 
“Esse sucesso não tem 
recebido o reconheci-
mento internacional 

Financiamento ainda 
é preocupação

HOSPITAL DO MEPES

Com a ampliação e modernização, o 
Hospital de Anchieta ganhou muito mais 
conforto para os profissionais e usuários. E 
ampliou sua capacidade de atendimento, 
embora o número de leitos tenha subido 
pouco(de 54 para possíveis 61). É relevante 
citar a parceria com a Prefeitura de Anchieta, 
cujo convênio assinado prevê repasse de R$ 
2.392,920,00 em 2011(quase R$ 200 mil 
por mês). “Sem esse apoio o hospital não 
sobreviveria”, diz Idalgizo.

A ampliação no atendimento significa mais 
custos em mão de obra, energia elétrica, 
água, telefone e materiais de consumo. Como 
vai ser financiado esse custo adicional é uma 
pergunta que tem sido feita nas reuniões da 
Junta Diretora do Mepes. 

Há também problemas com alguns 
equipamentos, como é o caso do Raio-X, 
que tem sua capacidade limitada devido à 
fadiga dos componentes, em uso há cerca 
de 40 anos.  “Queremos discutir com nossos 
parceiros uma solução que nos ajude a 
substituir esse equipamento antigo por um 
modelo atualizado, que poderá ampliar em 
muito a capacidade de atendimento aos 
usuários desse serviço”, conclui Idalgizo.

que merece. O potencial 
da reforma na atenção à 
saúde, especificamente, 
a Estratégia Saúde da 
Família... em diversos 
aspectos a promessa foi 
superada, mas a história 
de sucesso da atenção 
primária à saúde brasi-
leira continua muito in-
compreendida e não foi 
suficientemente divul-
gada, ou traduzida em 
outros contextos”.

A Vigilância Sanitária 
da Secretaria de Saúde 
de Anchieta está anun-
ciando seu calendário 
de cursos para 2011. As 
capacitações serão reali-
zadas em parceria com 
a Escola de Governo da 
Prefeitura de Anchieta e 
os participantes recebe-
rão um certificado. Po-
dem participar pessoas 
que exerçam atividades 
reguladas, servidores 
municipais e cidadãos 
interessados nos temas 
oferecidos. A finalidade 
é aprimorar a cultura 
sanitária no município, 
promovendo saúde e 
reduzindo os riscos sa-
nitários através de boas 
práticas e estímulo aos 
cuidados comunitários.

“O trabalho educati-
vo é complementar à fis-
calização e indispensável 
à consolidação e multi-
plicação de boas práticas 
que pomovem a saúde 

Vigilância em Saúde divulga 
calendário de cursos

e reduzem os riscos sa-
nitários”, ensina Carlos 
Hemílio Fontana, fiscal 
da Vigilância em Saúde.

Os cursos começam 
no dia 28 de abril, com 
uma capacitação para 
restaurantes e similares. 

No dia 26 de maio, 
uma capacitação especí-
fica e obrigatória para as 
pessoas que irão comer-
cializar alimentos e bebi-
das durante a Festa de 
Anchieta; em junho(dia 
30), a capacitação será 
para padarias em em 
julho(dia 28) para super-
mercados.

As farmácias terão 
sua capacitação em 
agosto(dia 25) e em 
setembro(dia 29) será a 
vez dos açougues. Ba-
res e lanchonetes rece-
berão capacitação em 

outubro(dia 20) e os 
quiosqueiros no dia 24 
de novembro.

Em dezembro está 
prevista a capacitação 
para vendedores ambu-
lantes, mas a data ainda 
está sendo negociada 
com a Secretaria de Tu-
rismo.

SECRETARIA DE SAÚDE DE ANCHIETA
Informações e inscrições:

(28) 3636-2918

Serviço
Capacitação da 

Vigilância Sanitária
Interessados: do-

nos e empregados de 
restaurantes, bares, 
padarias, vendedo-
res ambulantes de 
alimentos e bebidas, 
donos e empregados 
de supermercados, 
donos e empregados 
de farmácias e droga-
rias e donos e empre-
gados de quiosques.
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Técnicos do Ministério 
da Saúde estiveram em 
Anchieta no dia 16 de fe-
vereiro, para apresentar os 
resultados iniciais do Pro-
jeto Carmen, um projeto 
piloto de monitoramen-
to de doenças crônicas 
não-transmissíveis em 
adultos, que está sendo 
implantado em Anchie-
ta. O evento aconteceu 
no auditório municipal. 
O projeto Carmen é uma 
parceria da Prefeitura de 
Anchieta com a Organi-
zação Pan-Americana da 
Saúde, Ministério da Saú-
de e Secretaria de Saúde 
do Espírito Santo. Anchie-
ta é o primeiro município 

Ministério da Saúde apresenta
resultados do Projeto Carmen

brasileiro com menos de 
50 mil habitantes a ser 
beneficiado.

Pelo convênio assina-
do, agentes comunitários 
de Saúde receberam trei-
namento para a coleta de 
dados de moradores sele-
cionados através de sor-
teio entre os mais de 14 
mil usuários adultos das 
unidades da Estratégia 
Saúde da Família. 

O prefeito Edival Petri, 
na sua fala, demons-
trou surpresa com al-
guns dados obtidos na 
pesquisa. “É muito bai-
xo o consumo de frutas 
e legumes e muito alto 
o consumo de carnes 

gordurosas. Os pro-
fissionais de saúde de 
Anchieta tem um gran-
de desafio, de reverter 
essa situação que fa-
vorece o aparecimento 
de doenças crônicas”, 
advertiu o prefeito.  

O secretário de Saú-
de de Anchieta, Fayer 
Fonseca, comemorou 
a implantação do pro-
jeto. “Estruturar a vi-
gilância em saúde de 
doenças crônicas é ter 
uma ferramenta pode-
rosa para construir po-
líticas públicas eficazes 
para melhoria da qua-
lidade de vida dos an-
chietenses”, diz.

A pesquisa revelou baixo consumo de frutas e 
verduras, alto consumo de carnes gordurosas e 
baixo nível de atividade física, fatores que contri-
buem para o aumento das doenças e agravos não 
transmissíveis.

O que são doenças 
e agravos não-transmis-
síveis? São as doenças 
causadas hábitos de vida 
inadequados(baixo con-
sumo de frutas e legumes 
e excesso de sal, açúcar 
e gorduras animais, falta 
de atividades físicas, taba-
gismo, etc). Hipertensão, 
diabetes, doenças cardio-
vasculares e pulmonares 
são as doenças não-trans-
missíveis mais comuns. 
São doenças evitáveis, 
ou controláveis a partir 
de mudanças no modo 
de vida das pessoas. Mas 
essas doenças, se não de-
vidamente cuidadas, po-
dem acarretar sofrimento, 
perda de qualidade de 
vida, amputação de mem-
bros e morte prematura. 

Frutas e Hortaliças Regular

13% 12%
13%

09%

14%

Total Masculino Feminino Urbana Rural

Anchieta discute implantação da Vigilância em 
Doenças e Agravos Não-Transmissíveis

A equipe faz sua primeira reunião com técnicos 
da Secretaria Estadual de Saúde

Atualmente, essas do-
enças são a causa da am-
pla maioria das internações 
hospitalares. O Projeto 
Carmen fez uma pesquisa 
pioneira e constatou que 
os anchietenses têm sérios 
problemas com respeito 
à alimentação(baixo con-
sumo de frutas e legumes 
e alto consumo de carnes 
gordurosas) e ao sedenta-
rismo (falta de atividades 
físicas). Ou seja, se não hou-
ver uma ação agora, muitas 
pessoas vão sofrer a conse-
quência desses hábitos no 
futuro próximo.

Um dos desdobramen-
tos do Projeto Carmen é 
a proposta de instalação 
no município, de uma Vi-
gilância em Doenças e 
Agravos Não-Transmissíveis 

(DANTS). Uma equipe de 
trabalho foi formada e já 
fez sua primeira reunião no 
dia 23 de março. Os mem-
bros da equipe são o médi-
co Carlos Augusto Martins, 
a enfermeira Alana Araújo; 
o educador físico Wagner 
Prates, a fisioterapeuta Pau-
la Sales e a coordenadora 
das Vigilâncias, Josiane San-
tos.

“Na primeira fase esta-
mos buscando traçar um 
perfil epidemiológico de 
Anchieta, sob orientação da 
Secretaria Estadual de Saú-
de. A meta seguinte é cons-
truir um plano de ação para 
implantação da Vigilância 
em Dants”, diz Alana.

Para Wagner Prates, um 
pontos mais sensíveis da 
pesquisa realizada pelo pro-

jeto Carmen foi a constata-
ção de que boa parte dos 
moradores de Anchieta tem 
pouca atividade física. “Um 
dos projetos que podem ser 
viabilizados a partir dessa 
constatação é o de instalar 

academias populares de 
ginástica, principalmente 
para adultos a partir dos 
40 anos, fase em que o 
sedentarismo se agrava e 
causa imensos prejuízos à 
saúde”, diz Wagner.

fotos: Renan Alves
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A Estratégia Saúde 
da Família é o serviço do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) melhor avaliado 
por usuários, segundo 
pesquisa realizada pelo 
Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 
(Ipea). No levantamento, 
80,7% dos entrevistados 
avaliaram o programa 
como “muito bom” ou 
“bom”, 14% como “re-
gular” e apenas 5,4% 

Estratégia Saúde da Família é aprovada 
por 81% dos usuários

como “ruim” ou “muito 
ruim”. 

Em Anchieta, por de-
terminação do plano de 
governo do prefeito Edi-
val Petri, a ESF oferece 
cobertura a 100% dos 
domicílios e é conside-
rada o eixo central da 
organização do sistema 
municipal de saúde, com 
a atenção voltada princi-
palmente para ações de 
promoção e prevenção 

de saúde, conseguindo 
resolver cerca de 85% das 
demandas dos usuários.

Os dados da pesqui-
sa nacional foram co-
letados entre 3 e 19 de 
novembro de 2010 em 
2.773 domicílios parti-
culares permanentes. A 
amostragem considerou 
variáveis como sexo, fai-
xa etária, faixas de renda 
e escolaridade. Os pa-
râmetros foram obtidos 

Quatro agentes de 
endemias de Anchieta 
receberam uma capaci-
tação especial contra a 
dengue. O curso foi re-
alizado no auditório da 
Secretaria de Saúde de 
Anchieta, no período 
de 14 a 17 de março. 
Além dos funcionários de 
Anchieta, participaram 
como convidados agen-
tes de endemias de Piú-
ma, Guarapari, Alfredo 
Chaves e Vila Velha.

da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domi-
cílios (PNAD) realizada 
em 2008 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

O atendimento de 
urgência e emergência 
avaliado como bom ou 
muito bom por 48% dos 
entrevistados. Os cen-
tros e postos de saúde 
tem 50% de opiniões 
favoráveis. 

No estudo, a distri-
buição de medicamen-
tos foi o segundo item 
mais aprovado pelos en-
trevistados, com índices 
de 70% de avaliações 
positivas. Os médicos 
especialistas obtiveram 
aprovação de 60% dos 
usuários entrevistados, 
sendo reprovados por 
19% das pessoas ouvi-
das pelo Ipea.

(Fonte: site Terra).

Capacitação contra a 
Dengue

“O objetivo da ca-
pacitação é ajudar os 
agentes a identificarem 
o mosquito aedes ae-
gypt, e, com esse co-
nhecimento, orientar os 
moradores e diminuir os 
índices de infestação”, 
diz Helder Resende, 
biólogo da Secretaria 
Estadual de Saúde. Se-
gundo Helder, capacita-
ções semelhantes estão 
sendo realizadas em ou-
tros municípios, como 
parte de um esforço do 
governo do Estado para 
reduzir os casos de den-
gue no Espírito Santo.

Ilustração

A Vigilância Ambiental 
da Secretaria de Saúde de 
Anchieta firmou parceria 
com a UTG Sul(Unidade 
de Tratamento de Gás) 
da Petrobrás. O objetivo 
é a prevenção e comba-
te à dengue na empresa 
e áreas adjacentes. Um 
cronograma de ativida-
des vai ser elaborado, 
envolvendo inspeção re-
gular em busca de focos 

UTG/Petrobrás
de mosquitos da dengue, 
palestras, teatro e outras 
atividades de educação 
em Saúde para os funcio-
nários da empresa. A pa-
receria foi efetivada com 
o técnico de segurança 
Alexandre Coutinho após 
palestra desenvolvida 
pela Vigilância Ambien-
tal para colaboradores 
da empresa no dia 30 de 
março de 2011.

Teatro, música e brincadeiras para 
conscientizar alunos contra a dengue

A equipe da ESF de 
Maimbá realizou uma 
série de atividades na 
escola municipal da co-
munidade. O evento 
aconteceu no dia 29 de 
março e incluiu palestra 
educativa contra a den-
gue, esquetes teatrais, 
brincadeiras e distribui-
ção de brindes.  Cerca de 
250 alunos participaram.

“É uma preparação 
para a Feira de Saúde, 
que está sendo prepara-
da pela nossa equipe”, 
diz Silvia Antunes, coor-
denadora da ESF. Ela diz 
que a atividade foi muito 
produtiva e foi um forte 
incentivo às crianças para 
que ajudem suas famí-
lias no combate aos fo-
cos do mosquito “aedes 
aegypt”, o causador da 
dengue.

Além de Maimbá, as 
atividades acontecem 
também nas escolas de 
Ubú e Parati.

Teatro, palestra e brincadeiras contra a dengue
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Conselheiros e profissionais de saúde
participaram da capacitação

As nove unidades 
da Estratégia Saúde 
da Família de Anchie-
ta acabam de receber 
modernos computa-
dores e modens de co-
nexão com a Internet. 
A informatização faz 
parte de um conjunto 
de ações da Secreta-
ria Municipal de Saú-
de, de fortalecimento 
da Atenção Primária e 
de ampliação da capa-
cidade resolutiva das 
unidades.

“Os computadores 

O Conselho Munici-
pal de Saúde de Anchie-
ta realizou um Curso 
Básico de Capacitação 
para Conselheiros de 
Saúde, monitorado 
por Aylton Simoneli Jr, 
secretário do Conse-
lho Estadual de Saúde, 
com a participação de 
técnicos do CES/ES. A 
capacitação foi ofere-
cida para conselheiros, 
gestores, técnicos, pro-
fissionais, membros de 
associações e lideranças 
comunitárias. O evento 

Cerca de 100 pesso-
as participaram de mais 
uma edição do Bloco da 
Saúde(foto), uma ini-
ciativa da Secretaria de 
Saúde de Anchieta  com 
o apoio da Secretaria 
Municipal de Turismo, 
que ofereceu o carro de 
som e a fanfarra. O pro-
jeto foi coordenado por 
Josiane Santos, Jaudete 

Unidades de Saúde são informatizadas
vão permitir acesso dos 
profissionais a cursos à 
distância e à comunica-
ção fácil com a Secreta-
ria de Saúde e com as 
demais unidades, atra-
vés de emails e do sis-
tema de comunicação 
interna. Gradualmen-
te, estamos abastecen-
do os computadores 
com as fichas cadas-
trais das famílias e bre-
vemente iniciaremos 
a digitalização dos 
prontuários”, diz Fayer 
Fonseca, secretário de Mara Rubia Pereira, enfermeira da ESF Centro 2

Saúde de Anchieta.
Além disso, os com-

putadores vão permitir 
o acesso dos profis-
sionais aos portais da 
Prefeitura, da Secre-
taria Estadual de Saú-
de e do Ministério da 
Saúde. “Vai ficar mais 
fácil acompanhar as 
campanhas educativas 
e integrar as unidades 
de Saúde aos demais 
setores da Secretaria 
de Saúde”, avalia Mara 
Rúbia Pereira, enfer-
meira da ESF Centro 2.

Foliões da Saúde animam carnaval 
no Centro

Denadai, Marina Alva-
renga e Lucélia Scherr.

Os foliões se concen-
traram na Praça de São 
Pedro, e percorreram as 
ruas do centro. O pre-
feito Edival Petri e o se-
cretário de Saúde, Fayer 
Fonseca marcaram pre-
sença.

O tema das fantasias 
este ano fazia referên-

cia ao Projeto Carmen, 
incentivando as práti-
cas de vida saudável, 
como alimentação equi-
librada, a diminuição 
do consumo de sal, 
açúcar e gorduras e a 
eliminação de práticas 
causadoras de doenças 
crônicas, como o taba-
gismo, o alcoolismo e 
outras drogas.

Conselho de Saúde 
oferece capacitação

aconteceu nos dias 18 e 
19 de março (sexta e sá-
bado) no auditório da Pre-
feitura. 

Os participantes tive-
ram informações sobre a 
história de lutas pelo di-
reito à saúde no Brasil e 
discutiram temas como o 
conceito de participação 
popular e controle social, 
impasses e desafios da 
reforma sanitária, instru-
mentos de planejamento 
e gestão do SUS e a estru-
tura de funcionamento 
dos Conselhos de Saúde.

fotos: Renan Alves

fotos: Renan Alves
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