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ESFs tem trabalhos inscritos para o
encontro da Estratégia Saúde da Família
Guaraciaba
om o objetivo de fortalecer e qualiﬁcar Atenção Básica, a Secretaria de
Estado da Saúde - Gerencia de Coordenação da
Atenção Básica realizará o
VI Encontro Estadual de
Saúde da Família que institui o prêmio para Equipes
da Estratégia Saúde da

C

Família - ESF das nove
Macrorregionais que apresentarem os melhores trabalhos sobre relatos de
experiências exitosas e ou
pesquisas realizadas pelas
equipes da ESF dos municípios catarinenses.
As equipes ESF 01 e
ESF 04 cadastraram um
projeto cada para a próxi-

ma etapa.
A equipe do ESF 01 sob
a coordenação da enfermeira Juliesi Cruz cadastrou o
projeto Saúde da Mulher:
Práticas preventivas para
rastreamento de câncer de
colo do útero e de mama no
município de Guaraciaba.
Já o ESF 04, coordenado pela enfermeira Maiane

Gasperin com o projeto
Programa feridas crônicas
no município de Guaraciaba um relato de experiências.
O valor do prêmio para
o projeto vencedor é de
R$10.000,00 e será repassado para o Fundo Municipal no qual a equipe pertence.

Campanha Multivacinação para Atualização
de vacinas segue até sexta-feira
Descanso
ntre os dias 24 a 30 de
agosto ocorre em todo
território nacional a campanha de multivacinação
com objetivo de atualização do esquema vacinal

E

das crianças de zero a cinco
anos incompletos, serão
aplicadas vacinas em crianças com esquema
incompleto ou vacinas em
atraso.
No sábado dia 24 acon-

teceu o Dia “D“ de vacinação, com atendimento no
Centro Municipal de Saúde.
Os pais ou responsáveis
precisam levar junto à carteirinha de vacinação da

criança. Também serão oferecidas as vacinas contra o
tétano, febre amarela,
hepatite B para adultos
que queiram aproveitar o
sábado para serem imunizados.

Programação da semana do excepcional segue até hoje na Apae
Iporã do Oeste
ntre os dias 24 a 30 de
agosto ocorre em todo
território nacional a campanha de multivacinação
com objetivo de atualização do esquema vacinal

E

das crianças de zero a cinco
anos incompletos, serão
aplicadas vacinas em crianças com esquema
incompleto ou vacinas em
atraso.
No sábado dia 24 acon-

teceu o Dia “D“ de vacinação, com atendimento no
Centro Municipal de Saúde.
Os pais ou responsáveis
precisam levar junto à carteirinha de vacinação da

criança. Também serão oferecidas as vacinas contra o
tétano, febre amarela,
hepatite B para adultos
que queiram aproveitar o
sábado para serem imunizados.

Casa de apoio recebe título de entidade pública estadual
São Miguel do Oeste
Instituto Terezinha
Gaio Basso, conhecido como Casa de Apoio,
teve aprovado na Assembleia Legislativa, através
de pedido do deputado
estadual Maurício Eskudlark (PSD), o título de entidade pública estadual. A
casa presta serviço gratuito de hospedagem de familiares, amigos e pacientes
do hospital regional de
São Miguel do Oeste e está
em funcionamento desde
2011.
Segundo a presidente
do Instituto Rozelia Rita
Bello de Siqueira, a casa
vive basicamente de doações e atende pessoas de
diversos municípios do
oeste catarinense e até de
outros estados. “Temos
uma diﬁculdade na manutenção da casa, com este
título de utilidade pública

O

estadual e mais o municipal que já havíamos conquistado, esperamos agora conseguir o de nível
federal para poder encaminhar projetos para os
órgãos públicos e ter uma
maior facilidade na busca
de recursos, aﬁnal prestamos um serviço gratuito e

voluntário” explica.
O deputado Maurício
Eskudlark elogiou o trabalho de voluntariado
desenvolvido pelos coordenadores e voluntários
da casa. “A casa de apoio
recebe as pessoas em um
dos momentos mais complicados da vida, onde

algum familiar, amigo, ou
até ele próprio está bastante fragilizado, mais do
que um local para comer e
dormir a casa presta um
apoio que acaba se tornando imprescindível
para a recuperação dos
pacientes”, aﬁrma Eskudlark.
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