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A equipe de Atenção Básica do CMS Heitor Beltrão esteve presente no evento que ocorreu no Alto do Corcovado na abertura da Semana Mundial 
de Aleitamento Materno, comemorada até 07 de agosto sob o tema: "Amamentar e trabalhar: vamos tornar possível". Participação ativa das ACS 
Debora e Nádia e da Enfermeira Simone (foto). O Ministério da Saúde é um dos promotores da mobilização no Brasil, e lançou no fim de julho uma 
campanha nacional de sensibilização sobre o tema da semana mundial do aleitamento materno, com vídeos e cartazes, e que teve como padrinhos 
da iniciativa o apresentador Serginho Groisman e sua esposa, Fernanda Vogel Molina Groisman. Durante a semana, o Ministério da Saúde anunciou 
que quer aumentar o número de salas de amamentação em empresas, e, para isso, está realizando a ação Mulher Trabalhadora que Amamenta. A ação 
possui três eixos fundamentais preconizados pelo Ministério da Saúde: licença-maternidade de seis meses, implantação de creches nos locais de 
trabalho ou convênio com creches próximas, e a criação de salas de apoio à amamentação dentro do ambiente de trabalho. Só este ano, de acordo 
com o Ministério da Saúde, 100 salas de apoio a amamentação foram certificadas em todo o Brasil, e a meta do governo é chegar em 2016 com 200 
salas certificadas.

Cada ano vem aumentando a adesão ao movimento mundial 
"Outubro Rosa", que visa chamar atenção, diretamente, para a 
realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico 
precoce. As Unidades de Atenção à Saúde da Área Programática 
2.2 participam deste movimento, visando proporcionar às famílias 
maior conhecimento sobre o câncer de mama.

Saiba mais

Os profissionais da Unidade CMS Professor Júlio Barbosa 
estiveram presentes em escolas públicas próximas à unidade, 
levando conhecimento sobre prevenção e saúde para as crianças. 
Esta ação faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE) que visa à 
integração e articulação permanente da educação e da saúde, 
proporcionando melhoria da qualidade de vida da população 

Saiba mais

A unidade CMS Heitor Beltrão é elogiada por moradores da Tijuca, 
que mesmo possuindo plano de saúde preferem buscar 
atendimento na unidade pública. A CMS Heitor Beltrão tem cerca 
de 15 mil pessoas cadastradas na Clínica da Família, que faz quase 
cinco mil atendimentos por mês. São 12 médicos residentes nas 
oito equipes de saúde da família. Os profissionais são formados 
pela UFRJ e integram o Programa de Residência Médicos de Família 
e Comunidade.

Saiba mais
Saiba mais

FIQUE ATENTO CLÍNICA DA FAMÍLIA NOTA DEZ

SAÚDE NA ESCOLAOUTUBRO ROSA
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