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FERRAZ LANÇA PROTOCOLO PARA 
ATENDIMENTO ÀS GESTANTES

A Secretaria de 
Saúde de Ferraz de 
Vasconcelos promoveu 
na manhã de hoje, 
25 de abril, o “Lança-
mento do Protocolo 
da Rede Cegonha” 
do município. A ação 
consistiu em informar 
aos servidores da 
pasta sobre a implan-
tação do Protocolo, 
que deverá garan-
tir um atendimento 
mais completo para 
as gestantes e puér-
peras da cidade. O 
evento ocorreu no 
anfiteatro do Palácio 
da Uva Itália, na Vila 
Romanópolis.

Na oportunidade, 
os médicos, enfer-
meiros e demais 
funcionários das 
Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) 
de Ferraz puderam 
aprender mais com 
a médica ginecolo-
gista e obstetra, Ana 
Cristina Dias Acca-
rini, que falou sobre 
pré-natal de baixo 
e alto risco, e com o 
médico infectologis-
ta, Marcelo Ossamu 
Maki, que ministrou 
sobre a importância 
da realização de tes-
tes rápidos durante 
a gravidez.

Ainda de acordo 
com a programação, 
houve a palestra do 
médico, também, gine-
cologista, Marco Antônio 
Nunes, que explicou 
sobre planejamento 
familiar e indicação 
para laqueadura, e 
para finalizar, a coor-
denadora da Aten-
ção Básica da rede 

melhor atendimen-
to possível para as 
nossas gestantes, 
assim como pede o 
prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, 
o Zé Biruta”, finalizou 
Priuli.

Ferraz atende de 
50 a 200 gestantes 
por mês em cada 
UBS. O próximo en-
contro para moni-
torar a implantação 
do Protocolo está 
previsto para junho.

Fernanda Moraes

SAÚDE

municipal de saúde, 
Raquel Santos, expla-
nou sobre o Protocolo 
da Rede Cegonha.

Segundo Raquel 
Santos, as normas 
constantes no docu-
mento já eram prati-
cadas na rede, mas 
nem todas da mesma 
forma. O Protocolo 
vem para padroni-
zar os atendimentos. 
“Toda as Unidades vão 
tratar das gestantes 
de maneira integral, 

proporcionando que 
os postos de saú-
de falem a mesma 
língua, até em rela-
ção ao que o Coren 
(Conselho Regional 
de Enfermagem) e a 
Vigilância Sanitária 
pedem”, destacou 
Raquel.

O titular da pasta, 
Aloísio Lopes Priuli, 
ressalta alguns dos 
itens presentes no 
Protocolo e a im-
portância de sua 

efetiva implanta-
ção. “Dessa forma 
vamos garantir, por 
exemplo, o direito de 
seis ou mais consul-
tas para ferrazense 
grávida, o pré-natal 
completo, a visita 
à maternidade, a 
primeira consulta 
da criança ao pe-
diatra, entre outros 
procedimentos. Com 
o documento, a gente 
consegue otimizar o 
trabalho e oferecer o 
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Delegação de 
Ferraz embarca 

para o  JORI
Hoje o prefei-

to José Carlos 
Fernandes Cha-
con, o Zé Biruta, 
acompanhado do 
secretário de es-
portes Francisco 
Pereira de Brito, 
o Dr. Tico, foram 
desejar boa sor-
te à delegação 
ferrazense que 
embarcou para os 
Jogos Regionais 
do Idoso (JORI). 
Mais uma vez  
o município de 
São Sebastião 
será palco das 

disputas. Ferraz 
participa do tor-
neio estadual com 
uma delegação 
de 70 pessoas 
incluindo atletas e 
comissão técnica 
com representan-
tes em diversas 
modalidades.
Estiveram pre-
sentes no embar-
que dos atletas 
a Presidente do 
Fundo Social de 
Solidariedade 
Bruna Chacon; 
o Secretário de 
Promoção So-

cial, Rodrigo de 
Freitas Siqueira; 
o Secretario de 
Governo Lucas 

Pimenta Bertagnolli, 
os vereadores, 
Hodirlei Martins; 
Marcos Antônio 

Castello; Flavio 
Batista de Souza, 
o Inha; Claudio 
Squizato; e o 

presidente da 
câmara,Agílio  
Nicolas Ribeiro 
David.

Robson Foiadelli


