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PREFEITURA REALIZA PRÉ-CONFERÊNCIA TEMÁTICA DE SAÚDE  
  A Prefeitura de São Carlos realiza nesta sexta (20), as 19h30, no campus I da FESC a
Pré-Conferência Temática de Saúde “Participação Popular na Construção do SUS”, com
palestra do Dr. José Ivo Pedrosa – Coordenação-Geral de Apoio à Educação Popular e à
Mobilização – Ministério da Saúde - abrindo oficialmente a série de palestras e temas que
serão discutidos na 4ª Conferência Municipal de Saúde que acontece nos dias 26, 27 e 28
deste mês.

A 4ª Conferência Municipal de Saúde que neste ano tem como tema “A Estratégia de Saúde da
Família: O SUS que temos e o SUS que queremos” quer discutir essa proposta e mostrar que
essa é uma das ações da Prefeitura: investir na ampliação do percentual de cobertura do
Programa de Saúde da Família e criar novas Equipes de Saúde da Família para atender novas
famílias nos mais diversos bairros da cidade.

As Equipes de Saúde da Família (ESF) são compostas por médico, enfermeiro, auxiliar de
enfermagem e agentes comunitários de saúde, que fazem um trabalho preventivo, orientando o
usuário do SUS na utilização correta dos serviços públicos, por meio de visitas mensais e
acompanhamento domiciliar, verificação da vacina das crianças e de idosos, exames pré-natal
de gestantes, controle da hipertensão e diabetes, entre outros procedimentos. Uma equipe de
profissionais que se responsabiliza em promover saúde, prevenir doenças e cuidar da família.

A programação da 4ª Conferência Municipal de Saúde apresenta na quinta-feira (26), as
19h30, no salão de eventos da USP – Campus 1,  a palestra de Patricia Sampaio Chueiri do
Ministério da Saúde “A Estratégia de Saúde da Família: O SUS que temos e o SUS que
queremos”, na sexta (27), no mesmo local a aprovação do regimento da Conferência,
apresentação de diretrizes do Plano Municipal de Saúde 2001-2013 e a avaliação dos
resultados da última conferência de saúde. A programação se encerra no sábado também no
salão de eventos do campus I da USP com atividades das 8 às 16h45 com trabalho em grupos
e discussão das propostas das pré-conferências de saúde.
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