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No sábado, dia 21 de março, será comemorado o primeiro dia do Orgulho SUS! Uma data para marcar o compromisso de cada um para tornar a 
saúde pública ainda melhor, com comprometimento de todos. Qual o seu compromisso para melhorar o SUS? Pequenas ações, juntas, fazem uma 
grande diferença no dia a dia de quem trabalha e/ou é usuário do SUS, além de trazer inspiração para outras pessoas. Criado pelo Conselho Municipal 
de Saúde, o Dia do Orgulho SUS é de todos os que desejam fazer uma mudança para melhorar o SUS. Este dia foi escolhido por ter sido o último 
dia da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1988, cujo relatório gerou os princípios do Sistema Único de Saúde.

Participe também da campanha no Instagram e Facebook. É fácil! Pense no que você pode fazer para melhorar o SUS. Vale tudo! Ações simples podem 
fazer a diferença. Desenhe a marca do #orgulhosus, escrevendo, no lugar do sorriso, o seu compromisso. Poste no https://instagram.com/orgulhosus/  
ou  https://www.facebook.com/SecretariadaSaudeRJ com a hastag #orgulhosus e comece a agir!

O mosquito, encontrado em todos os estados do Brasil, é o 
responsável pela transmissão dos vírus da dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela. No dia 20, O CMS Carlos Figueiredo 
Filho esteve nas creches e EDI's da área para falar sobre essas 
doenças. Uma parceria entre a Saúde e Educação. Os agentes da 
saúde visitaram a Creche Raio de Sola, o EDI Borel e o EDI 
Marcelo Candia.

Saiba mais

A hanseníase é uma doença que acomete primeiro a pele e os 
nervos periféricos, e pode atingir também os olhos e os tecidos do 
interior do nariz. O principal sintoma são o aparecimento de 
manchas de cor parda, ou eritematosas, que são pouco visíveis e 
com limites imprecisos. No dia 29 de janeiro, foi dia de promoção 
de saúde e o CMS Carlos Figueiredo Filho está na luta contra a 
hanseníase. Se você possui uma mancha no corpo, procure um 
médico para avaliá- la. Hanseníase tem cura!

Saiba mais

No dia 05 de fevereiro, o Bloco Saúde do Borel - formado pelos 
agentes do CMS Carlos Fugueiredo Filho - foi as ruas para 
promover os cuidados com saúde não só no período do Carnaval 
mas também em todos os dias. Foram distribuídos 1144 
preservativos, diversos folders e muita orientação de como se 
previnir e tratamentos em diferentes doenças como DST's,  
Dengue, Zika e Chikungunya. 

Saiba mais
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