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29/05

Atividades educativas e preventivas vão marcar o Dia Mundial Sem
Tabaco no município
O Dia Mundial Sem Tabaco (31/05) será marcado no município com atividades
educativas realizadas pela Secretaria de Saúde de Volta Redonda (SMS/VR), através do seu
Programa de Controle do Tabagismo. A primeira atividade acontecerá nesta sexta-feira
(30/05), das 10h às 16h, na Unidade de Saúde da Família do Belo Horizonte com a
realização de uma exposição informativa sobre os malefícios do cigarro. Além disso,
também será promovida uma palestra, às 14 horas, com abordagens sobre o tema pelos
médicos Carlos Henrique de Souza Lima e Luciana M. Guimarães e os enfermeiros Guiliano
Exposito e Amanda Ramos N. Araújo que fazem parte da equipe de saúde da unidade.
A outra atividade será a distribuição de material educativo no domingo (01/06), a
partir das 9 horas, na feira livre e no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília, pelos
profissionais do Programa de Controle do Tabagismo da SMS/VR, caracterizados de pulmão
sadio e enfermo. Nas abordagens feitas no decorrer da ação, as pessoas interessadas em
parar de fumar serão orientadas e encaminhadas para os tratamentos disponibilizados
pela rede pública de saúde do município.
A proposta da SMS/VR através dessas ações é alertar a população sobre os malefícios
causados pelo cigarro, não só aos fumantes, como principalmente aos que convivem em
locais poluídos pela fumaça do tabaco. "É importante também as pessoas se sensibilizarem
para a necessidade da troca do hábito de fumar por práticas mais saudáveis", ressalta a
Secretária de Saúde, Giselle Confort, informando que o Dia Mundial Sem Tabaco (31/05)
foi instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1988, tem como proposta
evidenciar as diferentes problemáticas do consumo do tabaco e engajar diferentes atores
sociais no controle do tabagismo.
PROGRAMA - O Programa de Controle do Tabagismo da SMS/VR, além da realização
de campanhas de conscientização no intuito de esclarecer e informar à população acerca
dos malefícios do tabaco, também realiza semanalmente, todas às 2ª feiras, das 10h às
12h, no Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPs ad), localizado na rua
Jaime Pantaleão de Moraes, nº 99 - Aterrado, atendimento às pessoas que desejam parar
de fumar, através de grupos de apoio. Nestes atendimentos são oferecidos palestras,
terapia comportamental e acompanhamento medicamentoso, se necessário, após
avaliação clínica. Atualmente cerca de 39 pessoas participam deste grupo de apoio que
se encontra aberto à comunidade.

Usuário:
Senha:

29/05

Caminhada contra a dengue
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS/VR), através das Unidades de Saúde da
Família I e II do bairro Eucaliptal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação
(SME) promovem neste sábado, dia 31/05, uma caminhada contra a dengue. O evento
acontece a partir das 7h30, com concentração em frente a Escola Municipal João Haasis,
no bairro Eucaliptal.
A ação conta com a participação dos agentes comunitários de saúde, enfermeiros e
demais profissionais de saúde das Unidades de Saúde da Família do bairro, além de alunos
das escolas João Haasis, Maranhão, Júlio Caruso e da creche Albert Sabin. Os pais dos
alunos também foram convidados e vão participar. Depois de percorrer as ruas do bairro
Eucaliptal, a caminhada terminará na Escola Municipal Júlio Caruso.
O objetivo desta ação é intensificar o trabalho que está sendo desenvolvido no
município visando o controle da dengue, com abordagens voltadas a prevenção e
eliminação dos focos do Aedes aegypti - mosquito transmissor da dengue, além de
orientações quanto ao tratamento e aos sinais e sintomas da doença.
"O trabalho preventivo é contínuo e ininterrupto e todo cidadão está convidado a
fazer a sua parte e a atuar como um agente fiscalizador contra os possíveis focos de
proliferação do Aedes aegypti", informa a Secretária de Saúde Giselle Confort,
enfatizando que o combate a dengue é uma responsabilidade de todos.
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27/05

Abertura do II Encontro Médio Paraíba Odonto
Cerca de 500 cirurgiões-dentistas, auxiliares de consultório dentário (ACD's) e
Técnicos de Higiene Dental (THD's) das 12 Prefeituras Municipais que integram o Médio
Paraíba estão participando hoje pela manhã, 27, da abertura do II Encontro Médio Paraíba
Odonto. O evento tem como objetivo promover a integração entre os cirurgiões-dentistas
do Médio Paraíba e das coordenações de programa com empresas fabricantes de materiais
odontológicos, além de atualizar e capacitar os profissionais da rede pública de saúde.
O II Encontro Médio Paraíba Odonto, que acontece hoje e amanhã, reunirá cerca de
1500 profissionais. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Volta
Redonda, através do Programa de Saúde Bucal e com apoio do Consórcio Intermunicipal
do Médio Paraíba (CISMEPA) acontece no auditório no Acesso Branco do Estádio da
Cidadania.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Giselle Confort, a iniciativa faz
parte das ações da administração municipal em promover a capacitação dos seus
profissionais, buscando a excelência dos serviços disponibilizados nas unidades de saúde.
- Sempre que possível estamos criando espaços para que os nossos profissionais possam
participar desses tipos de eventos. Quem ganha com isso é a população que recebe um
tratamento ainda melhor. Além disso, os participantes têm a chance de conhecer outros
profissionais da região, trocando assim, experiências, disse a secretária.
Entre os assuntos abordados pela manhã estão a "Biossegurança" e "Desmistificando
Endodontia". Confira a programação da parte da tarde e de amanhã:
Dia 27/05 (terça-feira):
Palestras destinadas a ACD's e THD's
Palestra 2 - Promoção de Saúde Bucal
Horário: 14:00h às 18:00h
Palestrante: Dr. Marcos Alex M. da Silva - Especialista em Saúde Coletiva Faculdade de
Odontologia da UFJF; Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da UFJF;
Professor do Estágio Supervisionado em Saúde Pública da FOV/FAA; Professor do Núcleo
de Saúde e Sociedade da USS; Professor do Curso de Especialização de Gestão em Saúde
pública da FOV/FAA.
Palestras destinadas aos Dentistas
Palestra 2 - Uso Racional de Medicamentos, controle da dor, inflamação e infecção
Horário: 14:00h às 18:00h
Palestrantes: Drª. Carla Gonçalves Gambá - Mestre em saúde Coletiva - UNICAMP; mestre
em Farmacologia- UFLA;
Pós-graduação em sedação consciente - Loyola University/USA; professora coordenadora
do curso de sedação consciente do IOPUC e UGF.
Dr. Luiz Alberto Ferraz de Caldas - Mestre em Saúde Coletiva da UNICAMP;Mestre em
Farmacologia da UFLA;Pós-graduação em sedação consciente - Loyola University/USA;
professor/coordenador do curso de sedação consciente do IOPUC e UGF.
Dia 28/05 (quarta-feira):
Palestra 3 - Emergências Médicas em Consultório Odontológico
Horário: 08:00h às 12:00h
Palestrante: Dr. Vicente Fajardo - Especialista em Cirurgia Buco-maxilo-facial ABO-VR;
Ex-pronto-socorrista do hospital VITA-VR por 13 anos Responsável pelas Disciplinas de
emergências Médicas em Consultório Odontológico; Farmacologia e Anatomia da Cabeça e
Pescoço da Faculdade de Odontologia do UNIFOA; Coordenador do Curso de
Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral da ABO-BM; Professor Assistente do Curso de
Especialização em Implantodontia do UNIFOA.
Palestra 4 -Técnicas de Restaurações e Próteses
Horário: 14:00h às 18:00h
Palestrante: Dr. Frederico R. Goyatá - Especialista em Dentística (FOUSP); Especialista e
Mestre em Prótese (CPO São Leopoldo Mandic); Professor de Dentística e Clínica Integrada
da USS - Vassouras; Professor do Curso de Aperfeiçoamento em Dentística (ABO - Volta
Redonda).

26/05

SMS/VR promove seminário de
sensibilização dos profissionais do SUS
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS/VR) promove amanhã (28/05) o III Seminário
de Sensibilização dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde (MS),
enfocando a Homeopatia. Cerca de 50 pessoas, entre gestores, usuários, profissionais de
saúde e representantes dos municípios do Médio Paraíba participam do evento que
começa às 8h30 e vai até às 13h30, no auditório da Faculdade de Medicina, no Campus do
UniFOA, em Três Poços.
"A nossa proposta é através da realização deste seminário divulgar e traçar
estratégias para melhorar a oferta dos serviços de homeopatia no município", diz a
Secretária de Saúde, Giselle Confort, ressaltando que desde 1994 a homeopatia está
implantada na rede pública de saúde (SUS) de Volta Redonda. "O que representa o
pioneirismo do município na implantação da homeopatia no Sistema Único de Saúde (SUS)
na Região Médio Paraíba", acrescenta.
ABERTURA - Participam da mesa de abertura do Seminário a Secretária Municipal de
Saúde, Giselle Confort, a Coordenadora de Programas e Projetos da SMS/VR, Angela S.
Guidoreni, a Coordenadora do Grupo de Trabalho de Homeopatia (GTH) da SMS/VR,
Fabíola Angelita Cezarina Bastos Martins, o Gerente de Práticas Integrativas da Secretaria
Estadual de Saúde (SES/RJ), Ney Abrantes Lucas, a Coordenadora de Práticas Integrativas
e Complementares da cidade do Rio de Janeiro, Cristina Barros, e o presidente do
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Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda, Elias José da Silva.
Na programação apresentação do Programa de Extensão do Núcleo Interdisciplinar
de Homeopatia em Odontologia do UniFOA, pela professora e dentista Rosy Oliveira Nardy
e abordagens sobre Homeopatia e Saúde Coletiva pela representante da ONG Homeopatia
Ação pelo Semelhante (HAPAS), médica homeopata Graciela Esther Pagliaro.
HOMEOPATIA- Definida como um sistema terapêutico complexo que leva em
consideração a saúde como equilíbrio físico, mental e espiritual, a homeopatia oferece
aos seus usuários a possibilidade de recuperação da sua saúde através do uso de
medicamentos individualizados, prescristos após consulta diferenciada onde são
valorizados todos os sintomas físicos e mentais. " É um tratamento que pode ser usado em
casos crônicos e agudos com ótimos resultados", informa a coordenadora do GTH/SMS,
Fabíola Angelita Cezarina Bastos Martins, ressaltando que o seu uso é incentivado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) com aprovação, desde 2006, pelo Ministério da Saúde
(MS) da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) inseridas ao
SUS.

26/05

Iº Concurso Experiências Exitosas SMS/VR
Regulamento:
Do objetivo:
Art.1 - O 1º Concurso Experiências Exitosas na SMS/VR tem por objetivo incentivar a
participação dos funcionários, por meio do reconhecimento, da premiação e da divulgação
de trabalhos que relatem e analisem experiências exitosas de atividades desenvolvidas nas
unidades e serviços da rede municipal de saúde de Volta Redonda.
Dos Aspectos:
Art. 2 - O Concurso está organizado nos seguintes aspectos:
1) Históricos
2) Técnicos
3) Técnico-científicos
4) Científicos
Das inscrições:
Art. 3 - As inscrições devem ser feitas junto a ATDRH, do Departamento de Gestão do
Trabalho e Educação em Saúde/SMS-VR, mediante as seguintes regras:
- Ser ou ter sido funcionário da SMS/VR, incluindo-se no último somente os funcionários
que desligaram-se por motivo de aposentadoria;
- O trabalho deverá ter sido desenvolvido enquanto trabalhador da SMS/VR, podendo
relatar experiências pessoais ou de grupo;
- Os trabalhos poderão ter no máximo 03 (três) autores, devendo o principal ser o
primeiro na ordem dos nomes e destacado por grifo.
- Cada trabalhador poderá inscrever um trabalho por cada aspecto, incluindo-se coautoria.
- Preenchimento da ficha de inscrição;
- Com apresentação do texto em 01(uma) via impressa contendo autoria, 01 (uma) via
impressa sem autoria e 01(uma) via em meio digital com autoria,
- Os textos deverão ter as seguintes características: título, objetivos, metodologia,
resultados ou conclusão, com 2.800 caracteres em todo o texto (espaço contando como
caracter), fonte 12, Times New Roman, espaço 1,5 entre linhas, margens esquerda e
superior de 3 cm, margens direita e inferior de 2 cm, observando o limite de 01 lauda.
Dos prazos:
Art. 4 - As inscrições estarão abertas no período de 12 a 30 de maio de 2008.
Art. 5 - A relação dos trabalhos selecionados no processo avaliativo será divulgada no site:
http://portalvr.com/saude/index.php e no mural do prédio administrativo da Secretaria
Municipal de Saúde, no mês de junho de 2008
Art. 6 - A cerimônia de premiação será realizada no dia 06 do mês de junho, em local a
ser definido pela SMS/VR.
Da avaliação:
Art. 7 - A Comissão de Avaliação será composta por representantes da SMS, do CMS e de
instituições de ensino.
Art. 8 É vedada a participação dos integrantes da Comissão de Avaliação como candidatos
ao Prêmio, em quaisquer categorias, na condição de autor ou co-autor.
Da premiação:
Art. 8 - Serão conferidos diplomas e prêmios para os 03 (três) melhores trabalhos em cada
categoria.
Art. 9 - Serão conferidos diplomas a outros 10 (dez) melhores trabalhos.
Art. 10 - Os diplomas e os prêmios serão entregues ao autor identificado como "Autor
Principal" na ficha de inscrição, mesmo existindo co-autoria.
Parágrafo único: Nos diplomas constarão os nomes de todos os autores.
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Art. 11 - Serão conferidos certificados a todos os autores e co-autores que participarem
do Concurso.
Art. 12 - Todos os trabalhos, a critério do autor, poderão ser divulgados em mostra que
será organizada dentro do mês de junho de 2008.
Art. 13 - Todos os trabalhos selecionados em cada categoria serão divulgados pela
Secretaria Municipal de Saúde.

21/05

Secretaria Municipal de Saúde promove concurso interno
Terminam no próximo dia 30 de maio, as inscrições para o I Concurso de
Experiências Exitosas na Secretaria de Saúde de Volta Redonda (SMS/VR). Funcionários e
ex-funcionários (aposentados) da SMS/VR podem participar. Os interessados devem
procurar o Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, junto à Assessoria
de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (ATDRH) da SMS/VR. O concurso
tem como objetivo incentivar a participação dos funcionários por meio do
reconhecimento, da premiação e da divulgação de trabalhos que relatem e analisem
experiências exitosas de atividades desenvolvidas nas unidades e serviços da rede
municipal de saúde de Volta Redonda.
Os temas estão divididos em quatro categorias: Histórico, Técnico, Técnico científico e Científico. Os três melhores trabalhos de cada categoria serão premiados.
Serão conferidos diplomas a outros 10 melhores trabalhos. Todos os trabalhos
selecionados em cada categoria serão divulgados pela SMS/VR. Outras informações na
ATDRH da SMS/VR ou através dos seguintes telefones (24) 3339-9649, 3339-9662 ou 33399644. O regulamento do Concurso está disponível aos interessados nas Unidades de Saúde
do município e no site: www.portalvr.com.br/saúde.

21/05

SAMU do Médio Paraíba começa a ser organizado
Representantes dos 12 municípios que compõem o Médio Paraíba (Barra Mansa, Barra
do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores,
Valença e Volta Redonda) realizaram, na manhã de terça, 20/05, na sede do SESI em Volta
Redonda, o I Seminário para Organização do SAMU no Médio Paraíba.
O SAMU, que é um serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vai funcionar
unificado a uma central reguladora, onde os técnicos e médicos, após um primeiro
contato, designarão ao local a viatura necessária, seja ela para uma simples remoção para
uma rede hospitalar ou um atendimento melhor estruturado num caso de maior gravidade.
Segundo o coordenador regional do SAMU na Baixada Fluminense, Dr. César Fontes
Rodrigues, o seminário tem como principal objetivo a troca de experiências entre os
profissionais, o que para ele facilita o entendimento da prática das ações do SAMU neste
momento de estudo e discussão. ´As dificuldades enfrentadas na Baixada Fluminense, no
início da implantação, tende a ser evitada quando implantado no Médio Paraíba´.
A secretária executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde e secretária municipal
de Saúde de Piraí, Maria da Conceição de Souza Rocha, explicou que as cidades do Médio
Paraíba contarão com uma Central Reguladora, provavelmente a ser instalada em Volta
Redonda, e algumas bases avançadas e básicas, dispostas em cada município do Médio
Paraíba, que juntas viabilizaram os serviços e atendimentos.

20/05

Cresce o número de cirurgias cardíacas
realizadas em Volta Redonda
Mais de cem cirurgias cardíacas já foram realizadas no primeiro semestre deste ano
em Volta Redonda. No ano passado foram realizadas cerca de 300, durante todo o ano. De
acordo com levantamento do Departamento de Informação, Programação e Avaliação da
Secretaria Municipal de Saúde (DIPA), do total realizado no ano passado, mais da metade
vem de municípios vizinhos como Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí,
Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores e Valença.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Giselle Confort essas cirurgias são
realizadas, através de um convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital Vita.
- O nosso município se preocupa mesmo com a questão da saúde pública. É por isso
que somos referência na realização desse tipo de cirurgia, além de muitos outros
tratamentos como por exemplo do vitiligo e psoríase. Isso, na verdade, é o reflexo do
trabalho sério que vem sendo desenvolvido em nosso município, disse a secretária.
Para ela, prova disso são os avanços recentemente alcançados na saúde publica em
Volta Redonda, como o aumento da capacidade de cobertura da Estratégia da Saúde da
Família, -PSF-, o baixíssimo índice de mortalidade materno/infantil, entre outros dados
positivos.

20/05

Saúde promove capacitação para atendimento ao público
A Secretaria de Saúde de Volta Redonda, em parceria com o UniFOA, iniciou no
último sábado, 17, o curso de excelência do atendimento voltado aos funcionários da rede
pública de saúde que trabalham diretamente com o público. O curso terá 18 turmas, vai
acontecer até julho, sempre contemplando duas turmas a cada sábado, das 8 às 12 horas
e das 13 às 17 horas, no anexo do UniFOA do Colégio Volta Redonda, no Aterrado. Cerca
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de 500 profissionais de saúde participam do curso, ministrado pelo professor e
coordenador do Núcleo Empresarial do UniFOA, Lizandro Zerbone.
´O objetivo é através desta capacitação melhorar a qualidade do atendimento aos
usuários da rede pública do município, garantindo um serviço de excelência na saúde
pautado no acolhimento e na humanização`, informa a secretária de Saúde Giselle
Confort, ressaltando a importância da parceria com o UniFOA que dentro do processo
ensino e serviço vem contribuindo através de uma ação reflexiva para a mudança do
comportamento no agir em saúde, beneficiando usuários, profissionais de saúde e
acadêmicos.
Na programação do curso abordagens sobre postura ética profissional, fidelização e
encantamento do cliente, percepção, tipos de qualidade com enfoque ao atendimento ao
público externo e interno. A proposta da secretaria é estender esse curso também ao nível
intermediário e aos profissionais das áreas médicas e de enfermagem tanto da Atenção
Básica como das redes especializadas e de emergência do município.

14/05

Eventos marcam Dia Nacional de Luta Antimanicomial em VR
A Secretaria de Saúde de Volta Redonda (SMS/VR), através do seu Programa de
Saúde Mental, em comemoração ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial (18/05),
promove dois eventos significativos visando a reinserção social e a garantia dos direitos
dos indivíduos portadores de sofrimento psíquico do município. O 1º evento será o
lançamento da capacitação em Atenção ao Uso Abusivo e de Dependência de Substâncias
Psicoativas que vai acontecer nesta quinta-feira (15/05), a partir das 15h30, no auditório
da SMS/VR, com a presença da Secretária de Saúde Giselle Confort.
A capacitação terá como público alvo às equipes que atuam na unidade de
desintoxicação do CAIS Aterrado, nos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da rede de
saúde mental e nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município e será
realizada pelo Programa de Saúde Mental da SMS/VR, através do médico Márcio Marinho.
O objetivo é preparar os profissionais de saúde para as abordagens e acolhimento dos
usuários de substâncias psicoativas para o diagnóstico precoce e os encaminhamentos
devidos para tratamento. A metodologia utilizada constará de cursos à distância, aulas
presenciais, seminários e grupos de estudos. A previsão de durabilidade desta capacitação
é de três anos e vai contemplar os profissionais de toda a rede pública de saúde. O 1º
módulo vai acontecer de 15/05 a 18/06.
O outro evento será a realização de um seminário que terá como tema os direitos
dos portadores de transtornos mentais: a interface entre as políticas de saúde mental, a
previdência social e o poder judiciário. O seminário será nesta sexta-feira (16/05), das 9h
às 12h, na Câmara Municipal de Volta Redonda, em parceria com o curso de Serviço Social
do UniFOA e equipes de psicologia e serviço social do Tribunal de Justiça.
Participam da abertura do Seminário o prefeito Gothardo Lopes Netto, a Secretária
de Saúde Giselle Confort, o Coordenador Estadual de Saúde Mental, Dr. Fernando Sobie, a
Coordenadora do Programa de Saúde Mental da SMS/VR, Carla Braga, o Promotor de
Justiça do Ministério Público de VR, Dr. Luciano Arbex Sarkis, o Chefe da Procuradoria
Federal Especial do INSS, Dr. Gustavo Augusto, o Reitor do UniFOA, Jessé de Holanda
Cordeiro Júnior, e também a pró-reitora de Extensão da universidade, Teresa Cristina S.
de Almeida, a representante da A UFASSAM (Associação de Usuários, Familiares e Amigos
dos Serviços de Saúde Mental /VR), Erinete da Silva Ferreira Luiz.
Na programação do evento haverá ainda quatro mesas de debates que vão abordar
os seguintes temas: "Os desafios para garantia dos direitos dos portadores de transtornos
mentais: a realidade de Volta Redonda", pelo promotor de Justiça do Ministério Público de
Volta Redonda, Dr. Luciano Arbex Sarkis; "O acesso dos portadores de transtornos mentais
a Previdência Social: critérios e procedimentos para concessão de benefícios", pelo perito
médico do INSS/GBENIN, Dr. Daniel Moutinho, pelo Chefe de Benefício da Gerência
Executiva/VR, Dr. Mauro de Souza Mayer, pelo Gerente Executivo do INSS, Dr. Luiz Sérgio
Mendes, pelo Chefe da Procuradoria Federal Especial do INSS, Dr. Gustavo Augusto.
Já as abordagens dos "Direitos dos portadores de transtornos mentais: as Políticas de
Saúde Mental na Contemporaniedade" será feita pelo Coordenador Estadual de Saúde
Mental, Dr. Fernando Sobie, e a "Luta Antimanicomial em Volta Redonda: a Associação de
Usuários, Familiares e Amigos dos Serviços de Saúde Mental (AUFASSAM)", pelos
representantes da AUFASSAM, Erinete da Silva Ferreira Luiz e Maria Lúcia Alves Jacinto.
"A nossa proposta é buscar o diálogo junto a Justiça e o INSS acerca dos
procedimentos para interdição dos portadores de transtornos mentais e critérios para
concessão de benefício previdenciário. Consideramos esse mais um passo para a garantia
da cidadania dos usuários de saúde mental", informa a Secretária de Saúde, Giselle
Confort, ressaltando que a SMS/VR vem trabalhando para transformar em realidade a
reforma psiquiátrica no município.
O Programa de Saúde Mental de Volta Redonda conta hoje com uma rede
constituída de dois CAPS Adulto (NAPS Vila e Usina dos Sonhos), um CAPS Infantil (VIVA
VIDA), um CAPS de Álcool e outras drogas (CAPS AD), além de dez leitos de emergência
psiquiátrica no CAIS Aterrado. "As iniciativas e ações desenvolvidas por estas unidades
contribuem na redução das internações psiquiátricas, possibilitando aos usuários em saúde
mental uma maior autonomia e qualidade de vida, evitando assim a institucionalização",
conclui Giselle.
REFORMA PSQUIÁTRICA - É uma ampla mudança do atendimento público em saúde
mental, garantido o acesso da população aos serviços e o respeito a seus direitos e
liberdade. É amparada pela lei 10.216/2001. Significa a mudança do modelo de
tratamento: no lugar do isolamento, o convívio familiar e na comunidade. O atendimento
é feito nos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), residência terapêutica, ambulatório,
hospitais gerais ou nos CAPS/24 horas, que estão substituindo progressivamente os
hospitais psiquiátricos de grande porte.

12/05
II Encontro Médio Paraíba Odonto
Promover a integração entre os cirurgiões-dentistas do Médio Paraíba e das
coordenações de programa com empresas fabricantes de materiais odontológicos, além de
atualizar e capacitar os profissionais da rede pública de saúde. Esses são alguns dos
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objetivos do II Encontro Médio Paraíba Odonto que acontece nos dias 27 e 28, e reunirá
cerca de 1500 profissionais. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde de
Volta Redonda, através do Programa de Saúde Bucal e com apoio do Consórcio
Intermunicipal do Médio Paraíba (CISMEPA) acontece no auditório no Acesso Branco do
Estádio da Cidadania.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Giselle Confort, a iniciativa faz
parte das ações da administração municipal em promover a capacitação dos seus
profissionais, buscando a excelência dos serviços disponibilizados nas unidades de saúde.
- Sempre que possível estamos criando espaços para que os nossos profissionais
possam participar desses tipos de eventos. Quem ganha com isso é a população que
recebe um tratamento ainda melhor. Além disso, os participantes têm a chance de
conhecer outros profissionais da região, trocando assim, experiências, disse a secretária.
INSCRIÇÕES- Para se inscrever basta acessar o portal da Prefeitura de Volta
Redonda, através do endereço eletrônico www.portalvr.com. É preciso lembrar que o
encontro é voltado para cirurgiões-dentistas, auxiliares de consultório dentário (ACD's) e
Técnicos de Higiene Dental (THD's) das 12 Prefeituras Municipais que integram o Médio
Paraíba. Portanto, no ato da inscrição é preciso ter em mãos a matrícula funcional para
efetuar o cadastro.
Para outras informações, o interessado deve entrar em contato com a coordenação
do Programa de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda através
do telefone: (24) 3339-9501. Confira a programação das palestras:
Dia 27/05 (terça-feira):
Palestras destinadas a ACD's e THD's
Palestra 1 - Biossegurança
Horário: 08:00h às 12:00h
Palestrante: Drª Maria Cláudia V. Guimarães
- Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial/PUC Campinas; Mestrado em Cirurgia Buco
Maxilo Facial/São Leopoldo Mandic; Especializanda em Implantodontia /ABO Barra Mansa.
Palestra 2 - Promoção de Saúde Bucal
Horário: 14:00h às 18:00h
Palestrante: Dr. Marcos Alex M. da Silva - Especialista em Saúde Coletiva Faculdade de
Odontologia da UFJF; Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da UFJF;
Professor do Estágio Supervisionado em Saúde Pública da FOV/FAA; Professor do Núcleo
de Saúde e Sociedade da USS; Professor do Curso de Especialização de Gestão em Saúde
pública da FOV/FAA.
Palestras destinadas aos Dentistas
Palestra 1 - Desmistificando Endodontia
Horário: 08:00h às 12:00h
Palestrante: Dr. Marco Aurélio Prado; Doutor em Endodontia (UERJ); Coordenador dos
Cursos de Especialização e Atualização em Endodontia da ABO/Barra Mansa; Mestre em
Endodontia (Universidade de Taubaté).
Palestra 2 - Uso Racional de Medicamentos, controle da dor, inflamação e infecção
Horário: 14:00h às 18:00h
Palestrantes: Drª. Carla Gonçalves Gambá - Mestre em saúde Coletiva - UNICAMP; mestre
em Farmacologia- UFLA;
Pós-graduação em sedação consciente - Loyola University/USA; professora coordenadora
do curso de sedação consciente do IOPUC e UGF.
Dr. Luiz Alberto Ferraz de Caldas - Mestre em Saúde Coletiva da UNICAMP;Mestre em
Farmacologia da UFLA;Pós-graduação em sedação consciente - Loyola University/USA;
professor/coordenador do curso de sedação consciente do IOPUC e UGF.
Dia 28/05 (quarta-feira):
Palestra 3 - Emergências Médicas em Consultório Odontológico
Horário: 08:00h às 12:00h
Palestrante: Dr. Vicente Fajardo - Especialista em Cirurgia Buco-maxilo-facial ABO-VR;
Ex-pronto-socorrista do hospital VITA-VR por 13 anos Responsável pelas Disciplinas de
emergências Médicas em Consultório Odontológico; Farmacologia e Anatomia da Cabeça e
Pescoço da Faculdade de Odontologia do UNIFOA; Coordenador do Curso de
Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral da ABO-BM; Professor Assistente do Curso de
Especialização em Implantodontia do UNIFOA.
Palestra 4 -Técnicas de Restaurações e Próteses
Horário: 14:00h às 18:00h
Palestrante: Dr. Frederico R. Goyatá - Especialista em Dentística (FOUSP); Especialista e
Mestre em Prótese (CPO São Leopoldo Mandic); Professor de Dentística e Clínica Integrada
da USS - Vassouras; Professor do Curso de Aperfeiçoamento em Dentística (ABO - Volta
Redonda).

12/05

Dia nacional do controle de infecção hospitalar
A Secretaria Municipal de Saúde, através da comissão de Controle de Infecção
Hospitalar do Hospital Municipal Munir Rafful, promoverá na próxima quinta-feira, 15, um
evento sobre Biossegurança Hospitalar, em comemoração ao "Dia Nacional do Controle de
Infecção Hospitalar", comemorado no mesmo dia. O evento, que acontece no anfiteatro
do HMR, tem como público-alvo profissionais da área de saúde. No local haverá stands
com exposição de produtos e inovações tecnológicas, além de sorteio de brindes. Confira
a programação:
10hs - Abertura;
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10h15 - "Acidentes com materiais pérfurocortantes".
Palestrante: Enfermeira Carla Pontes dos Santos, pós-graduada em enfermagem do
trabalho;
10h40 - "Importância da imunização dos profissionais de saúde"
Palestrante:Enfermeira Tânia Claudia Gomes Barroso, pós-graduada em saúde pública e
vigilância em saúde;
11h20 - Coffee Break
13h30- "Prevenção de acidentes com materiais pérfurocortantes na higienização
hospitalar"
Palestrante: Adenilson de Paiva Furtado, supervisora da empresa Conservadora Cidade do
Aço;
14h - "Protocolo para conduta em acidentes com materiais biológicos no HMR"
Palestrante: Enfermeira Ruth Figueira Dornas, coordenadora do Programa de Doenças
Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS- SMS/PMVR;
14H30 - Encerramento.

08/05
Vacinação contra gripe é prorrogada até dia 16 de maio
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS/VR) informa que a campanha de vacinação
contra a gripe foi prorrogada até o dia 16 de maio atendendo orientação da Secretaria
Estadual de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada devido à baixa
procura pela vacina por parte da população alvo. Volta Redonda, até hoje (08/05),
vacinou 12.317 idosos, totalizando 51,55% de cobertura da população estimada em cerca
de 23 mil 890 pessoas acima de 60 anos. A expectativa é atingir a cobertura vacinal de
80% deste público, conforme meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS). Todas as
Unidades de Saúde da Rede Básica do município e a Policlínica da Melhor Idade estarão
oferecendo a vacina das 8h às 17h, até o término da campanha.
"É importante que todas as pessoas maiores de 60 anos compareçam as unidades de
saúde mais próxima de sua casa para se imunizarem contra a gripe. A nossa proposta
através da realização desta campanha é controlar a gripe e suas graves conseqüências,
garantindo ao idoso o direito de envelhecer com saúde", diz a Secretária de Saúde, Giselle
Confort, esclarecendo que os objetivos da vacinação são reduzir os casos de gripe, as
complicações decorrentes dessa doença e os óbitos entre a "melhor idade".
PARQUE AQUÁTICO- Amanhã (dia 09/05), a SMS/VR em parceria com a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) estará com um posto de vacinação no complexo do
Parque Aquático, na Ilha São João. Profissionais de saúde estarão no local, das 7h às 13h,
oferecendo a vacina contra a gripe as pessoas na faixa etária da campanha participantes
das atividades promovidas pela SMEL e também àquelas que residem nos bairros próximos.
Além disso, a SMS/VR também estabeleceu parceria com a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Volta Redonda que está, através do Centro Gerontológico da entidade,
localizado na Vila Santa Cecília, oferecendo a vacina contra a gripe ao público alvo da
campanha.
Vale lembrar que a vacina contra a gripe está contra indicada apenas as pessoas
que têm alergia comprovada à proteína do ovo. No decorrer da campanha a SMS/VR estará
ainda disponibilizado as vacinas contra difteria e tétano. "É indispensável a apresentação
do cartão de vacinação para aplicação das outras vacinas que serão oferecidas", ressalta
Giselle, informando que quem tiver suspeita de dengue deverá consultar o médico antes
de vacinar.
VACINA - A vacina contra a gripe é produzida com base nas três cepas (subtipo de
vírus) de maior circulação no Hemisfério Sul. Essa combinação eleva a capacidade de
proteção da vacina, diminuindo o risco de se contrair a doença em até 90% dos casos. A
vacina leva duas semanas para produzir efeito e deve ser tomada todos os anos. Os vírus
presentes na vacina estão mortos e não podem se reproduzir e provocar a doença. O que
significa que a vacina não causa gripe.

05/05
Informatização da rede pública de saúde
A Secretaria de Saúde Volta Redonda (SMS/VR), através do Departamento de
Informação, Programação e Avaliação (DIPA), e em parceria com o Ministério da Saúde
promovem amanhã, dia 6 de maio, às 8h, o lançamento do Complexo Regulador (SISREG
III) que será implantado nas unidades da rede pública de saúde do município. A cerimônia
de lançamento vai acontecer no auditório do UniFOA, no bairro Três Poços, contará com
as presenças do Prefeito Gothardo Lopes Netto, da Secretária Municipal de Saúde, Giselle
Confort, além de representantes do Departamento de Regulação do Ministério da Saúde e
da SMS/VR, entre outros convidados.
"O complexo regulador consiste num sistema informatizado de regulação. É mais
uma conquista significativa para a saúde do município que em breve estará disponível em
todas as nossas unidades visando agilizar e melhorar a qualidade dos serviços prestados à
população", informa a Secretária de Saúde, Giselle Confort, acrescentando que já na
próxima semana o sistema estará disponível em 12 unidades de saúde.
A proposta da SMS/VR a partir desta implantação é organizar e informatizar as
unidades de saúde para proporcionar um acesso mais rápido e eficaz dos usuários aos
serviços, reduzindo assim o seu tempo de espera. " Acreditamos que com essa iniciativa
vamos avançar ainda na busca pela qualidade da ação ao tornar a saúde do município mais
eficiente e com maior resolutividade e garantia de acesso seguro às tecnologias
necessárias a assistência da comunidade", conclui a Secretária de Saúde.

Veja as notícias anteriores

http://www.portalvr.com/saude/maio2008.php

13/07/2011

PortalVR.com - Secretaria Municipal de Saúde - Maio 2008

Página 8 de 8

Secretaria M unicipalde Saúde de Volta Redonda,
R ua: 566, nº 31 - N ossa Senhora das G raças - Volta Redonda/RJ - C EP: 27295-390
Telefones: (24) 3339-9635 / 3339-9636 / 3339-9637 e-m ail: gs.sm s@ epdvr.com .br

http://www.portalvr.com/saude/maio2008.php

13/07/2011

