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HOSPITAL DIA DO IDOSO
O Hospital Dia do Idoso
foi inaugurado em
janeiro de 2004, e se
tornou referê ncia na
prestaçã o de serviços
especializados na
reabilitaçã o e reinserçã o social de pacientes
a partir de 60 anos de
idade. A unidade tem
como missã o atender
à s p e r s p e c t iva s d o
paciente idoso, que chega com o intuito de reabilitaçã o fıśica, psicoló gica e social, oferecendo serviços
humanizados e que mantenham o convıćio familiar.
Sã o realizados cerca de quatro mil atendimentos
mensais.
Sua visã o é ser a melhor soluçã o em serviço de
reabilitaçã o do idoso em Aná polis e adjacê ncias. Tem
como valores o respeito, o compromisso, a é tica, a
responsabilidade, a transparê ncia, a humanidade, o
amor, a cidadania e a excelê ncia. Portadores de
sequelas por acidente vascular encefá lico, doenças
neuroló gicas, doenças ó sseo articulares e demê ncias
em grau leve sã o exemplos de pacientes atendidos. A
criaçã o da unidade está em conformidade com a
Portaria 249 / 2000.

Reuniã o com o coordenador da
Atençã o Primá ria de Aná polis,
Ricardo Carvalho, alé m de Jú lia
Maria Oliveira, Luciana Martins,
Luciana Sanches, Rosemary
Elias e Marilene Silveira

A unidade conta com uma equipe de saú de multiproissional com dinâ mica interdisciplinar, composta
por terapeutas ocupacionais, isioterapeutas,
psicó logos, fonoaudió logos, cirurgiõ es dentistas,
mé dico especialista em clın
́ ica mé dica, em cardiologia, em ortopedia, em geriatria, nutricionistas,
enfermeiros, té cnicos em enfermagem e assistentes
em saú de bucal. Alé m de uma equipe té cnica composta por motorista, té cnicos ou auxiliares administrativos, funcioná rios para serviços gerais, estagiá rios e jovens do projeto municipal de incentivo ao
primeiro emprego Cidadã o do Futuro.
Os pacientes sã o encaminhados ao hospital por meio
dos serviços de referê ncia das unidades bá sicas de
saú de (Estraté gia de Saú de da Famıĺia), unidades
secundá rias de saú de pú blica, hospitais municipais e
conveniados com o Sistema Unico de Saú de da
cidade de Aná polis e demais municı́ p ios pela
Regional de Saú de Pirineus. O idoso é encaminhado
para uma avaliaçã o geriá trica/gerontologia global
com algum membro da equipe multipro issional e
este avalia as necessidades do idoso encaminhandoo para o atendimento especializado de reabilitaçã o.
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h à s 18h.
Endereço: Rua Larga, 25 – Bairro Jardim Calixto.
Telefone: 3902-1056

Reuniã o té cnica em Trindade,
com a coordenaçã o da Atençã o
Primá ria do municıp
́ io e equipe
de pro issionais da SMS

Visita té cnica à SMS de Rio
Verde e reuniã o com a coordenaçã o da Atençã o Primá ria de
Rio Verde
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Ambulatório Multipro issional de Aparecida de Goiânia
çã o do municıp
́ io, hoje
realizados pelo
Centro de Reabilitaçã o de Aparecida de
Goiâ nia (CRAG), pelo
Ambulató rio Especializado em Hipertensã o e Diabetes e o
serviço de Atendimento à Pessoa Idosa.

Segundo Bruna Aliene Costa, coordenadora da Saú de
da Pessoa Idosa de Aparecida de Goiâ nia, o Ambulató rio Multipro issional de Aparecida de Goiâ nia
(AMAG) será inaugurado no segundo semestre deste
ano. A unidade comportará os serviços de reabilita-

Contará com atendimento de geriatra, isioterapia,
psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e
nutriçã o. A expectativa é que consigamos oferecer
atendimento de qualidade aos nossos idosos, pensando principalmente na reabilitaçã o, alé m de ser
um espaço que priorizará a convivê ncia dos idosos e
apoio aos cuidadores.

Perolândia, Goiatuba e Inaciolândia avançando
O municıp
́ io de Perolâ ndia, em uma articulaçã o intersetorial com
as equipes da secretaria de Saú de, Educaçã o, Assistê ncia Social e
ILPI, realizou uma festa junina para as Pessoas Idosas na quadra
da Escola Ulisses Guimarã es. Atividades realizadas nas unidades
de saú de pelas equipes do NASF e Atençã o Bá sica do Municıp
́ io de
Goiatuba: Terapia do Abraço, visita semanal ao Abrigo dos Idosos
Reuniã o de Hipertensos.
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Município de Inaciolândia realizando “Projeto Bate
Bate Coração - Promovendo Saúde da Pessoa Idosa”
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