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SAÚDE REALIZA EVENTO DE COMBATE À 
HANSENÍASE NO PARQUE MADUREIRA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, no último dia 5, evento para mar-
car a o Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate à Hanseníase. A 
comemoração foi realizada no Parque Madureira e foram oferecidas ações especiais 
de orientação e identificação de casos da doença à população. A ação contou com a 
participação da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro (SBD-RJ), 
com a regional Fluminense da SBD e com a Secretaria de Estado de Saúde.

A SMS e a SBD-RJ ofereceram atendimento em tendas e panfletagem com informa-
ções de conscientização sobre a doença. O evento também celebrou a Semana Mu-
nicipal de Combate à Tuberculose. A coordenação de Práticas Integrativas da SMS 
ofereceu sessões de reflexologia, incentivando o autocuidado. A mobilização também 
contou com o apoio do Programa Academia Carioca.

ACONTECEU
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SMS PROMOVE FORMATURA DE CONTADORES DE HISTÓRIAS

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE RIO DAS PEDRAS 
REALIZA TRANSMISSÃO AO VIVO DE CIRURGIA

ACONTECEU

No último dia 5 de agosto, 82 voluntários se formaram 
como contadores de histórias em cerimônia no auditório 
da Universidade Estácio de Sá – Centro I. A atividade, que 
é destinada não só aos pacientes, mas também a seus fa-

A Clínica da Família Helena Besserman Vianna, 
em Rio das Pedras, realizou no último dia 3, a 
primeira transmissão local de um pequeno pro-
cedimento cirúrgico feito na unidade. O objetivo 
foi promover o ensino e a discussão à distância 
entre participantes do Programa de Residência 
em Medicina de Família e Comunidade da SMS.

O objetivo desse plano-piloto foi unir o confor-
to e a segurança do paciente e o aprendizado de 
múltiplos médicos residentes. A pequena cirur-
gia foi realizada pelo médico preceptor Dr. Luiz 
Sérgio Zanini, que, além de ter especialização em 
Saúde da Família, também é cirurgião plástico.

miliares/acompanhantes, tem por objetivo transformar o 
período da internação em um momento educativo, de des-
contração e de socialização. 

O projeto, intitulado Viva e Deixa Viver – contadores de his-
tórias, existe no Rio de Janeiro desde 2005. Foi introduzi-
do na rede municipal por meio de uma parceria do Núcleo 
Saúde Voluntário, da Coordenação de Desenvolvimento de 
Pessoas da SMS, com o Instituto Rio de História. 

As unidades com o projeto são os hospitais Miguel Couto, 
Lourenço Jorge, Salgado Filho e Nossa Senhora do Loreto.

Todo o procedimento seguiu os padrões de segu-
rança do paciente, enquanto era filmado por uma 
câmera presa ao médico, que transmitia ao vivo 
para residentes e preceptores do programa em ou-
tra sala da clínica. Enquanto realizava a cirurgia, o 
médico explicava os detalhes para os estudantes.

A gerente da unidade, Renata Dias, comemora a 
transmissão por ser uma forma de utilizar a tec-
nologia em prol da educação no Sistema Único de 
Saúde. “Ensinar não é um processo único. Mos-
tramos que é possível inovar e intervir de forma 
positiva na saúde das pessoas quando focamos na 
formação de profissionais capacitados na Aten-
ção Primária. Tudo foi feito visando ao conforto e 
segurança do paciente e ao ensino de alta quali-
dade para nossos profissionais”, opina.

A Clínica da Família Helena Besserman Vianna 
possui 19 residentes de medicina e quatro de en-
fermagem. A unidade participa do Programa de 
Residência em Medicina de Família e Comunida-
de desde sua inauguração.
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CLÍNICA DA FAMÍLIA MÁRIO 
DIAS DE ALENCAR PROMOVE 

AULAS DE KUNG FU

CLÍNICA DA FAMÍLIA 
PROMOVE GRUPO 

DE CAMINHADA 
PARA COMBATER O 

SEDENTARISMO

AGENDE-SE

A Clínica da Família Mário Dias 
de Alencar, em Senador Ca-
mará, oferece aulas de kung 
fu para crianças, adolescentes 
e adultos da comunidade. As 
aulas acontecem na unidade 
toda terça e quinta-feira, nos 
horários das 7h às 10h40 e das 
15h30 às 18h. A atividade conta 
o apoio da educadora física do 
Programa Academia Carioca e é 
realizada no espaço da acade-
mia da unidade. 

O instrutor é um morador do 
território e voluntário do proje-
to. Além da prática esportiva, as 
aulas incentivam e estimulam a 

disciplina, o trabalho em equi-
pe e as relações interpessoais. 
Algumas das crianças partici-
pantes do projeto são encami-
nhadas pelos profi ssionais da 
equipe técnica, por apresenta-
rem quadros de hiperatividade, 
transtorno de défi cit de aten-
ção, síndrome de down e baixo 
rendimento escolar.

O projeto conta com o apoio do 
Grau Mestre Wen-Chimp-ao e 
da Associação de Kung Fu Sha-
olin Lun-Ten. A Clínica da Fa-
mília Mário Dias de Alencar fi ca 
localizada na Rua Mucuripe s/ 
nº, Senador Camará. 

/SecretariadaSaudeRJCurta nossa
página no Facebook

A Clínica da Família Doutor José de 
Paula Lopes Pontes promove se-
manalmente, às terças-feiras, às 
7h, grupo de caminhada no bairro 
de Guaratiba, na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro.

O objetivo da ação é combater o 
sedentarismo e incentivar a comu-
nidade a praticar exercícios físicos, 
além de estimular a integração so-
cial entre os pacientes e a unidade 
básica de saúde. Toda a atividade é 
acompanhada pelos profi ssionais 
da clínica, que também realizam 
alongamentos durante o percurso.

A caminhada é um exercício físi-
co aeróbio de baixo impacto, que 
promove qualidade de vida dos 
praticantes, melhorando os siste-
mas cardiorrespiratórios e desen-
volvendo uma estrutura muscular 
mais forte e resistente.

A atividade é aberta ao público de 
todas as faixas etárias e, para par-
ticipar, basta comparecer à unida-
de no horário em que a atividade 
começa. A unidade fi ca na Rua Ja-
buru, em Guaratiba.
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Vão até o dia 31 de agosto as inscrições para o 
treinamento profissional no Instituto de Medici-
na Veterinária Jorge Vaitsman (IJV) e no Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ). Até essa data, médicos 
veterinários de todo o estado poderão se inscrever 
para acompanharem os serviços executados nes-
sas instituições, que são referência em todo o país 
em pesquisa de zoonoses e atendimento a animais. 
 
O objetivo desse treinamento é oferecer uma vi-
vência profissional em várias áreas e melhorar 
a experiência do médico veterinário. As áreas 
que oferecem o treinamento são clínica, cen-
tro cirúrgico, laboratório de análise e pesquisas 
e tratamento de zoonoses. Serão seis meses de 
treinamento, sendo 24 horas por semana, den-
tro do horário de funcionamento das unidades. 
 
Para se inscrever, o profissional deverá ir à 
unidade onde deseja fazer o treinamento, pro-
curar o supervisor da área em que deseja atu-
ar e preencher o plano de atividades. O IJV Fica 
na Av.Bartolomeu de Gusmão 1.120, em São 
Cristóvão; já o CCZ fica no Largo do Bodegão, 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA ABRE TREINAMENTO 
GRATUITO PARA VETERINÁRIOS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

150, em Santa Cruz. O plano de atividades de-
verá ser preenchido e entregue pessoalmente 
no Centro de Estudos da Vigilância Sanitária, 
que fica na Rua do Lavradio, 180/6º andar, na 
Lapa. Para a ida ao centro de estudos, é ne-
cessário um agendamento, que deve ser feito 
pelo e-mail centrodeestudos.vs@gmail.com. 
 
Confirmado o agendamento, o portador deverá 
entregar, junto com o plano de atividades, có-
pias da carteira do CRMV-RJ, boleto da anuidade 
paga do CRMV-RJ, apólice de seguros de aciden-
tes pessoais para o período de treinamento, duas 
fotos 3x4, e estar em dia com as vacinas.

Centenário

O Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jor-
ge Vaitsman está completando 100 anos em 2017, 
como instituição de referência para a vigilância 
em zoonoses no Brasil. Atua em conjunto com os 
postos de atendimento às vítimas de agressão por 
animais, observando os animais agressores e sen-
do o único laboratório do estado que faz o exame 
de sorologia humana para raiva gratuitamente. 
 
Não só a raiva, mas outras zoonoses também são 
estudadas pelo instituto. Há no local  laboratórios 
responsáveis pelo diagnóstico de leptospirose, 
criptococose, leishmaniose e esporotricose. Para 
essa última, oferece tratamento gratuito. Também 
há projetos para adoção e posse responsável, vi-
sando ao controle das zoonoses e à diminuição da 
população de animais abandonados no município. 
 
Atualmente, o Instituto Municipal de Medicina Ve-
terinária Jorge Vaitsman está se empenhando em 
realizar necropsias em primatas, com coleta e en-
vio de material para exames específicos para febre 
amarela e, também, para o diagnóstico de raiva.


