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Jacareí, 11 de outubro de 2018 .

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n? 158/2018

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 96/10/2018-CMP, dessa Casa

Legislativa , datado de 03 de outubro de 2018 , recebido nesta Prefeitura no dia 03

de outubro de 2018, referente ao Pedido de Informações n.? 158/18 , de autoria da

vereadora Lucimar Ponciano, venho prestar as seguintes informações:

Destaca-se que todos os alunos do 10 ano do ensino fundamental

fazem o teste de Acuidade Visual no Programa Saúde Nota 10 que acontece

anualmente desde 2014.

Trata-se de uma política pública intersetorial da Secretaria de

Educação e da Secretaria de Saúde que consiste em ações de prevenção e

promoção à saúde .

O programa consiste em ações voltadas para os alunos do 10 ano do

Ensino Fundamental, tais como: verificação de distúrbios de fala e alterações
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audit ivas, identificação de doenças dermatológicas, teste de acuidade visual ,

avaliação odontológica e orientações de higiene bucal e alimentação saudável ,

avaliação antropométrica como prevenção à obesidade, leitura da carteira de

vacinação e tratamento para verminose.

Destaca-se que no período de abril a junho de 2018 foram atendidos

2.619 (dois mil , seiscentos e dezenove) alunos, dos quais 125 (cento e vinte e

cinco) já foram encaminhados para consulta com médico oftalmologista no

Sistema Integrado de Saúde - SUS.

Cumpre ainda informar que as auxiliares de enfermagem que

trabalham nas creches municipais realizaram treinamento de acuidade visual com

profissionais da saúde no início de ano de 2018 , estando assim aptas a identificar,

com o devido apoio e parceria das equipes de Atenção Básica de Saúde ,

possíveis alterações vísuaís nas crianças que se identificadas são encaminhadas

para atendimento oftalmológico.

Respeitosamente ,
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'"--TZA S JOSÉ DE SANTANA

Secretário de Governo
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