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O profissional de saúde que já for cadastrado na PLATAFORMA SUBPAV, automaticamente já está cadastrado nesta outra plataforma
e a senha é a mesma. Caso o profissional não tenha o cadastro basta realizá-lo na plataforma. Quando o atendimento for realizado 
à turistas brasileiros ou estrangeiros, o profissional de saúde deverá fazer um SPA ou cadastro provisório no VITACARE. Para realizar o 
atendimento é nescessário a ficha de atendimento que se encontra disponível na aba "Atendimentos" na plataforma. 

Liberações de ARV para casos de acidentes biológicos, violência sexual ou exposição sexual sem proteção seguirão as orientações já 
protocoladas anteriormente: fazer testes rápidos para se saber o estado sorológico atual do paciente, pois diante da positividade de um 
dos testes, será necessário instituir o tratamento e não a profilaxia.

Liberação de ARV para estrangeiros que tiverem seu medicamento perdido, roubado ou extraviado: a gerência da unidade básica 
de saúde deverá orientar o paciente a procurar a unidade secundária mais próxima para o atendimento com médico infectologista.

Liberação de ARV para brasileiros que tiverem seu medicamento perdido, roubado ou extraviado: basta acessar o SICLOM pela 
farmácia e o médico da UBS poderá repetir a última prescrição válida registrada no SICLOM.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 vão muito além 
do esporte. O evento vai deixar um legado não só para o Rio 
de Janeiro, mas para todo o Brasil, em diversas áreas – 
incluindo educação, cultura e sustentabilidade. O Centro 
Municipal de Reabilitação Oscar Clark está na torcida pelos 
atletas olímpicos e paralímpicos. 

#cmroscarclark  #paraolímpidas

Além de fazer bem à saúde do bebê e da mãe, o aleitamento 
materno contribui para o desenvolvimento sustentável e a 
redução das desigualdades sociais. Essa é a mensagem da 
campanha deste ano da Semana Mundial da Amamentação, 
realizada de 1 a 7 de agosto. No Brasil, a ação é coordenada 
pelo Ministério da Saúde em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP).

Diante de altas taxas de partos por cesária nos serviços 
privados e público, o Hospital Maternidade Maria Amélia 
Buarque de Hollanda merece destaque. Seu índice foi de 
28,48%, em 2015, o que reflete o comprometimento dos 
profissionais da unidade com a melhoria da qualidade na 
atenção obstétrica, como avaliações individuais da gestante, 
realizando o procedimento mais adequado para cada uma. 
Explica a diretora médica do HMMABH, Dra Ana Murai, em 
matéria para o Jornal O Dia.
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