
Reciclagem em Suporte Básico de Vida 

SBV 

Contando com o apoio imensurável do Prefeito Municipal de Morro da Garça e 

da Secretária Municipal de Saúde, respectivamente José Maria de Castro Matos 

e Flávia de Freitas Maia, a Coordenação da Atenção Primária à Saúde promo-

veu curso de reciclagem em Suporte Básico de Vida (SBV), realizado pelos  

bombeiros, Sargento IVAN NOVAES GUIMARÃES e o Soldado BER-

NARD VELOSO,  do 3º Pelotão/3ª CIA/7º BBM de Curvelo/MG, que gentil e 

cordialmente contribuiu para consumação deste evento, que foi efetuado nos 

dias 06/11/2017 e 14/11/2017, tendo como público alvo os funcionários desta 

secretaria, os que prestam assistência direta e indireta a pacientes. 

Ações da Saúde  

    
NOVEMBRO AZUL 

Depois do mês de outubro ser marcado pela campanha de mobilização para 

prevenção do câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa, agora é a vez 

dos homens. O mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações 

relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem. O mês foi escolhido 

pois nele é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. 

O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no 

mundo e o de maior incidência nos homens. As taxas 

da manifestação da doença são cerca de seis vezes 

maiores nos países desenvolvidos. 
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Além da parada cardiorrespiratória 

(PCR) ainda foi proferido temas como 

queimadura, trauma, acidentes com ani-

mais peçonhentos e engasgo - obstrução 

de via aérea por corpo estranho 

(OVACE) . 

GRUPO DE GESTANTES  

No mês de novembro foi realizado o Grupo de Gestante 

pela ESF e estudantes de medicina da Faculdade de 

Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG 
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A parada cardiorrespiratória 

(PCR) é um evento dramático 

que há muito tempo representa 

motivo de alerta na saúde mun-

dial, pois a cada ano milhares 

de pessoas vem sendo acometi-

das por esse mal súbito. A mai-

or parte dos casos é decorrente 

de problemas cardíacos, sendo 

imprescindível que sejam exe-

cutadas uma série de ações rá-

pidas e coordenadas que otimi-

zam as chances de sobrevivên-

cia e minimi-

zam o surgi-

mento de seque-

las. 

Ao longo dos 

anos, as técnicas em ressuscita-

ção cardiopulmonar produziram 

um impacto na sociedade moder-

na a ponto de gerar expectativas 

frente à vida e morte. 

Embora o Suporte Bási-

co de Vida seja ensina-

do como uma sequência 

de etapas distintas, a 

fim de aumentar a re-

tenção das habilidades e estabe-

lecer prioridades, várias ações 

podem ser realizadas simultane-

amente. 

E todas as ações são igualmente 

importantes e devem ter a mes-

ma força para que uma vida seja 

salva.  

Conceitos e os antecedentes his-

tóricos da RCP existem desde a 

época bíblica até a publicação 

das diretrizes internacionais pela 

American Heart Association a 

partir do ano 2000. De lá para 

cá, a cada cinco anos essas dire-

trizes foram atualizadas, sendo a 

mais atual a de 2015. Daí a ne-

cessidade de uma constante re-

ciclagem. 

oferecer um tratamento definiti-

vo.  

Para os profissionais de saúde, 

a ressuscitação car-

diopulmonar sempre 

foi um dos maiores 

desafios a ser en-

frentado, não somen-

te pela possibilidade 

de insucesso, mas 

também por se tratar de uma 

situação por si só estressante e 

O Suporte Básico de Vida 

(SBV) compreende o conjunto 

de medidas utilizadas no atendi-

mento a uma vítima em parada 

cardiorrespiratória (PCR), vi-

sando à manutenção de seus 

sinais vitais e à preservação da 

vida, além de evitar o agrava-

mento das lesões existentes, até 

que uma equipe especializada 

possa transportá-la ao hospital e 

permeada de emoções, uma vez 

que a única chance de sobrevi-

vência do paciente está vinculada 

à identificação pre-

coce desse evento 

e à intervenção 

rápida e eficaz a 

fim de possibilitar 

o retorno espontâ-

neo da ventilação e 

da circulação, com 

o mínimo de sequelas. 
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PCR 

SBV  

O Brasil segue os padrões 

internacionais de atendimento 

para a ressuscitação 

cardiopulmonar da American Heart 

Association (AHA). 

A T E NÇÃ O PRI MÁR IA  À  SA Ú DE  

De nada serve ter o melhor 

Suporte Avançado de Vida se 

quem presenciar a PCR não 

souber ligar para o serviço de 

emergência. 

Sargento Guimarães  e Soldado  Bernard 



  

odontologia, com o objetivo de 

promover a saúde do homem. 

 

 

 

 

O evento, pela parte da SMS, 

desenvolveu ações, como calcu-

lo do IMC, aferição de pressão 

arterial, distribuição de panfle-

tos, orientações odontológicas e 

já pela Casa da Cultura houve 

um campeonato de futebol.  

Foi realizado no dia 

27/11/2017, ação conjunta entre 

Casa da Cultura do Sertão e Se-

cretaria Municipal de Saúde, 

representados por profissionais 

do NASF, ESF, VISA, Coorde-

nação da APS e Acadêmicas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE 

193                           

O amigo certo nas horas  

incertas 

 

 

ção da próstata pelo reto 

(porção final do intestino gros-

so), é alvo de muitas piadas en-

tre os homens. 

Assim, as campanhas do No-

vembro Azul vêm justamente 

para quebrar esse preconceito e 

mostrar que elas são necessá-

rias. 

Além de conscientizar a respeito 

do diagnóstico precoce do cân-

cer de próstata e outras doenças 

comuns em homens, o Novem-

bro Azul também veio com a 

idéia quebrar o preconceito que 

muitos homens têm em relação 

ao exame de toque. 

O exame, que envolve a palpa-
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NOVEMBRO AZUL 

Em caso de urgência  

Objetivos do Novembro Azul 

“Saúde também é coisa de 

homem” 

Na nossa região ligue para 193 - Bombeiros. Em regiões 

em que existe o SAMU, você também pode ligar o 192. 
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Grupo de Gestantes 

A T E NÇÃ O PRI MÁR IA  À  SA Ú DE  

A saúde da mulher tem sido um campo de grande preocupação e discussões ao longo de várias décadas. 

A vivência gestacional é um período muito peculiar na vida de uma mulher, e o nascimento do filho é 

uma experiência única, portanto, merecem ser tratados de forma singular e especial por profissionais 

qualificados, pela equipe multiprofissional. (VIEIRA, 2011).  

O grupo de gestantes possibilita o intercâmbio de 

experiências e conhecimentos, por isso é considera-

do a melhor forma de promover a compreensão do 

processo de gestação. Informações sobre as diferen-

tes vivências devem ser trocadas entre as mulheres 

e os profissionais de saúde (MS, 2006).  

No dia 27/11/2017, aconteceu mais uma vez , 

o grupo de gestante realizado pela ESF, na 

sala de Fisioterapia da Unidade Básica de 

Morro da Garça. Teve como palestrantes a 

Enfermeira da ESF, Renata, e o estagiário de 

medicina da Ciências Médicas, Marco César 

R. Martins, e teve ainda o apoio da também 

estagiária, Adriana M. C. M. Figueiredo 
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Grupo de Gestantes  

ORAÇÃO DA GESTANTE  

 

Deus bendito e misericordioso:  

Eu agradeço pelo dom da vida.  

Agradeço pela vida desta criança que cresce em mim.  

Agradeço pelo seu amor que está modelando e formando a vida desta criança à imagem da perfei-

ção divina.  

Agradeço por modelar a mente desta criança.  

Agradeço por modelar seus ossos.  

Por modelar seu destino e imprimi-lo em seu coração.  

Agradeço por encher com SUA LUZ amorosa todo o ser desta criança.  

Agradeço por saber seu nome e chamá-la enquanto ela ainda está se formando.  

Por me fazer amá-la antes mesmo de nascer.  

Pelos alimentos que me dão vida e energia enquanto esta criança cresce dentro de mim.  

Agradeço por conceder-me um repouso sereno e por me proteger de todo mal e perigo enquanto 

esta criança cresce dentro de mim.  

Neste exato momento, entrego em SUAS MÃOS todas as minhas preocupações a respeito da saú-

de e bem-estar da PRECIOSA VIDA que cresce no interior do meu corpo.  

Neste exato momento, convido SUA GRAÇA, SUA misericórdia e a amorosa luz da SUA PRE-

SENÇA a inundar meu ser e sustentar a vida que cresce dentro de mim.  

Prepare-me para este parto. Prepare meu espírito. Prepare meu corpo.  

Dê-me paciência para viver os desconfortos da gravidez e transforme qualquer incômodo em 

energia para o bem desta criança.  

Abençoe a mim e a esta criança, para que seu nascimento transcorra de modo tranqüilo e sem es-

forço, sob a graça da SUA PAZ.  

Confio esta criança aos cuidados dos seus anjos.  

Confio todo o meu ser aos Seus cuidados. Dou graças e louvores por esta vida abençoada que 

cresce dentro de mim.  

Acolha a minha prece, encha-me de confiança no SEU cuidado e proteção.  

Faça com que a criança que espero se torne uma pessoa de bem, e que o mundo seja melhor com 

sua presença.  

Por TUDO isso, eu dou muitas graças.  

E assim seja! Em nome de Jesus!  

 

Amém!! 
 

 Pós - parto 

 Cuidados com a mama 

 Cuidados com o coto umbilical 

   

 Planejamento familiar 

 Amamentação  
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Imagens da reciclagem de SBV 
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Imagens da reciclagem de SBV 
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Imagens da Campanha do Novembro Azul 

A T E NÇÃ O PRI MÁR IA  À  SA Ú DE  
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Imagens da Campanha do Novembro Azul 



 

                                                                                           CONASS, 2004. 

Rua Major Salvo, S/N, Centro  

Morro da Garça 

SECRETARI A MUNI CI PAL DE 

SAÚD E DE MORRO D A GARÇA  

(38) 3725-1305 

Estamos na WEB! 

www.morrodagarca.mg.gov.br  

Composição  da  Equipe  da Atenção Primária  à  Saúde: 

 Secretária Municipal de Saúde 
Flávia de Freitas Maia 

 

 Coordenadora da Atenção Primária à Saúde 
Juliana Helena A. Diamantino 

 

 Estratégia de Saúde da Família - ESF 

 Enfermeira  

Renata Guedes de Aguiar Paiva 

 

 Médica 

Leticia de Kelly Barbosa  

 

 Técnica de enfermagem  

Claudia Benevenuto de Oliveira 

 

 Agente Comunitário de Saúde - ACS 

MA 01 - Agnaldo de Freitas Fernandes 

MA 02 - Claudinéia Fernandes Sampaio 

MA 03 - Bruno Silveira Diniz Fernandes 

MA 04 - Thiago Lopes da Silva (Heliomar de Souza Barbosa) 

MA 05 - Rodrigo Santos Vilela 

MA 06 - Rayane Aparecida Lopes Vieira 

MA 07 - Marcus Vinicius  Mendes da Cruz 

 

 Estratégia de Saúde Bucal - ESB 
 Dentista 

Maria Alice Diniz Pereira 

 

 Técnica em Saúde  Bucal - TSB e Auxiliar de Saúde Bucal ASB 

Adriane Coelho de Freitas Montalvão (TSB) e Rejane Aparecida Reis (ASB) 

 

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - 

NASF 

 Assistente Social 

Elgita de Carvalho 

 
 Nutricionista 

Ana Paula Mariz Fernandes 

 
 Psicólogo 

Alécio de Souza 

 

 Fisioterapeuta  

Mateus Henrique Trindade Paixão 

 

 Educador Físico 

Cláudio Amadeu da Silva  


