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Estratégia em saúde da
Família

A atenção básica no
município de Rio Claro

VII SIPAT– Semana interna
de Prevenção de Acidentes

Laboratório municipal de análises clínicas

Curso de Brigada
de Incêndio

Laboratório Municipal de Análises Clínicas

A Saúde da Família é a estratégia prioritária do 
Ministério da Saúde para reorganizar a Atenção 
Básica no SUS. As equipes de Saúde da Família são 
responsáveis pelo acompanhamento de um número 
definido de famílias, localizadas em uma área 
geográfica delimitada e atuam nas ações de 
promoção à saúde, prevenção, recuperação, reabili-
tação de doenças e agravos mais freqüentes e na 
manutenção da saúde da comunidade.  Composição 
mínima de uma equipe de Saúde da Família com 
Saúde Bucal: médico generalista, enfermeiro, auxilia-
res/técnicos de enfermagem, agentes comunitários 
de saúde, odontólogo e auxiliar de saúde bucal, todos 
com carga horária de 40 horas semanais.

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro e a Defesa Civil, em 
parceria com o Samu e Cipa, promoveram de 26 de 
fevereiro a 22 de maio o Curso de Brigada de Incêndio, com 
a capacitação gratuita de 195 servidores da Fundação 
Municipal de Saúde de Rio Claro para atuarem em 
situações emergenciais, operando equipamentos de com-
bate a incêndios, auxiliando no plano de abandono, identi-
�cando produtos perigosos e reconhecendo seus riscos ou 
prestando os primeiros socorros, visando preservar a vida. 
Agradecemos a todos participantes e desenvolvedores.

O município de Rio Claro possui seis (06) Unidades Bási-
cas de Saúde e doze (12) Unidades Básicas com equipes 
de Saúde da Família, distribuídas em dez (10) Unidades 
de Saúde da Família. A 13.ª equipe deverá atender o 
bairro Jardim Progresso.

Aconteceu de 20 a 22 de agosto a VII SIPAT – FMSRC, no Centro 
Cultural, com o Tema “Saúde se Conquista com Prevenção”. 
Foram realizadas palestras visando orientar e conscientizar os 
funcionários sobre a importância da prevenção de acidentes e 
doenças no ambiente do trabalho. A SIPAT não deve ser vista 
como mero cumprimento da legislação, mas sim como a 
continuidade dos trabalhos voltados para a prevenção de 
acidentes e doenças ocupacionais, onde a lucratividade está 
na promoção da saúde individual e coletiva, aumento da 
produtividade e na valorização da vida.

A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e caracteriza-se por um conjunto de ações, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. É o contato e a porta de entrada preferencial dos 
usuários na rede de atenção à saúde. Orienta-se pelos princípios e diretrizes do SUS a partir dos quais assume funções e carac-
terísticas especí�cas. Na Atenção Básica são realizadas vacinas, curativos, medicações e inalações; pré- natal, puericultura, 
controle de pressão arterial e diabetes; exames preventivos, consultas médicas, odontológicas e de enfermagem; grupos 
educativos, entre outros procedimentos.

Iniciou suas atividades no dia 03 de junho de 2013 e já realizou 
aproximadamente 30.000 exames, entre eles: hemograma, 
urina, fezes, colesterol, triglicérides, glicemia, ácido úrico, uréia, 
creatinina, sódio, potássio,  tipagem sanguínea, entre muitos 
outros. Atendendo primeiramente as unidades UBS Cervezão, 
UBS 29, USF Jardim Novo, USF Flores, USF Terra Nova e CEAD, o 
laboratório conta com uma estrutura que é referência na 
região, já que não existem Laboratórios Municipais com este 
porte. Além disso,  o LM conta com os melhores equipamen-
tos do mercado de análises clínicas. São equipamentos mod-
ernos e de tecnologia de ponta. A estrutura conta com três 
boxes de coleta e uma sala de coleta especial. Os pacientes 
que já conheceram o serviço do laboratório 

elogiam a qualidade do serviço prestado. Localizado na  
Rua 10, 152 -  Consolação. Telefones 3532-1074 / 
3523-8511. O horário de funcionamento é das 7 às 17 
horas.

Atenção básica em saúde

EXPEDIENTE: 
Boletim informativo da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes da Fundação Municipal de 
Saúde de Rio Claro.
www.sauderioclaro.org.br
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Manutenção

CIPA tem posse dia 13

Fique por dentro

O  setor de manutenção abrange todas as unidades da 
Fundação Municipal de Saúde e recebe, em média, 20 
solicitações diárias. Atende cinqüenta e dois (52) pacientes 
que fazem uso de oxigênio em domicílio e é responsável 
pela manutenção predial e diversos reparos junto às 
unidades de saúde, consertos de equipamentos hospitala-
res em geral; e abastecimento dos cilíndros de oxigênio em 
toda rede pública de saúde, inclusive nas ambulâncias. 
Também é de sua competência a manutenção odon-
to-hospitalar nas unidades, que atende a demanda nas 
escolas de ensino fundamental do município. Situado na 
Avenida 17 nº 658 – Centro, o setor é composto por onze 
pro�ssionais, dentre eles um atendente e é imprescindível 
para o bom andamento e continuidade nas rotinas da 
FMSRC. Telefones 3527-2796 e 3527-1129.

Eleição CMSRC 2014/2016 - O Conselho Municipal de Saúde    
de Rio Claro abrirá inscrições ao servidor público municipal de 
saúde para sua composição de 03/12 à 06/12/2013, através do 
email conselho@saude.rc.sp.gov.br ou pelo telefone 35223600 
- ramal 155.

A divulgação do resultado do Processo Eleitoral da CIPA 2014 
está a�xado na Sede Administrativa, con�ra a colocação de seu 
candidato também pelo site www.saude-rioclaro.org.br 
(clique em Cipa).

Conselho Municipal de
Saúde

Será realizada a Conferência Municipal de Saúde, nos 
dias 29 e 30 de novembro, o tema central é: “SUS – uma 
construção coletiva”, instância máxima da participação 
popular, onde a cada dois anos se de�nem rumos, metas 
e prestações de contas das ações. Mas antes foram 
realizadas as pré-conferências nas unidades de saúde, 
associações de bairros, ONGs, sindicatos, escolas entre 
outras entidades organizadas.
As conferências sempre abordam temas para estimular o 
debate. Este ano aconteceram protestos pelo Brasil, 
quando uma das principais reivindicações foi à saúde 
pública. Os conselheiros de saúde compreenderam o 
sentido das manifestações e prepararam uma conferên-
cia muito mais participativa. O Conselho Municipal de 
Saúde de Rio Claro convida a todos para integrarem os 
grupos de discussão. A participação popular no SUS é 
tão importante quanto construir uma unidade de saúde.

No próximo dia 13 de dezembro toma posse a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Fundação 
Municipal de Saúde de Rio Claro. As eleições transcorreram normalmente em outubro com a participação maciça 
dos funcionários.
A Cipa é uma comissão representativa dos trabalhadores regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
O objetivo básico da comissão é desenvolver ações integradas entre a instituição e funcionários na tarefa de 
prevenir acidentes e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho. Segue abaixo a lista de representantes 
eleitos:

TITULARES: Felipe Karan Neto, Rita Souza de Oliveira, Kely 
Fernanda Cardoso Zulzke, Sonia Maria Fernandes Mota, Daniela 
Cristina Lorezon Rodrigues de Araujo, Rosana Aparecida Costa, 
Marcelo Eduardo Buchdid, Marisa Aparecida Mattos, Kátia Maria 
Sampaio Cezário, Adriana Maria Bredda e Elisabeth Fernandes 
Pessoa.
SUPLENTES: Maria Cecília Jardim, Roseli Aparecida de Lucca 
Medina, Maria Aparecida Alves da Paixão Romoaldo, Helide 
Vanessa Miranda C. P. Santos, Maria Benigno de Souza da Silva, 
Tadeu Gilfran Corrêa Milher, Renan Barboza da Silva, Maria Apa-
recida Astolfo e Mércia Regina Müller Ledilene Piques.

Representantes do empregador
TITULARES: Luciane Aparecida Marcondes, Marcos Antonio 
Buzzo, Mariza Heloá Secco Clemente, Marli Antonia Isler Borgia, 
Rafaela Martinez, Silvia Cristina dos Santos Alves, Cristiane Simone Augusto da Silva, Rosângela Trombini, Hilda 
Gonçalves da Silva Castro, Cleiton Cezar Custódio, Solange Mascherpe. SUPLENTES: Maria Angela da Cunha, 
Milene Weismann, Jaqueline de Jesus Albertin, Regina Amaral Corrêa Leme, Carmem V. Iost, Luciano Deodoro da 
Fonseca, Livia Maria Borgi, Marina Inforzato, Gilson Medeiros e Renata Maria Varussa Padovan.

Almoxarifado Vigilância Sanitária

A nova lei sobre alimentos – Portaria CVS 05 de 09 de 
abril de 2013, altera o regulamento técnico sobre boas 
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos 
e para serviços de alimentação, ítens importantes que 
têm como objetivo estabelecer os requisitos essenciais 
de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais 
padronizados que garantem as condições higiêni-
co-sanitárias dos alimentos. (Portaria CVS 5, de 09 de 
abril de 2013 - DOE de 19/04/2013 – nº73 – Poder Execu-
tivo – Seção I – páginas 32 – 35).
Mais esclarecimentos no email: visa@saude.rc.sp.gov.br 
ou pelos telefones: 3533.1275/3523.7218. 

O setor de almoxarifado armazena materiais de escritório, 
limpeza e impressos e �ca encarregado de abastecer as 
UBS’s, PSF’s e os demais setores da Fundação Municipal de 
Saúde. Possui cinco funcionários para assegurar que o 
material adequado esteja na quantidade devida e no local 
certo quando necessário, impedir que haja divergências de 
inventário, perdas de qualquer natureza, preservar quali-
dade e quantidades exatas do estoque. O setor de patrimô-
nio localizado no mesmo espaço físico é responsável pelo 
controle e registro dos bens móveis de caráter permanen-
te, bem como suas alterações e baixas, sendo essencial o 
apoio dos funcionários de cada unidade/setor para contro-
lar os bens.


