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Na tarde desta quarta feira dia 21/03/2018 a Unidade Básica de Saúde de 
Barra Bonita realizou o Grupo de Hiperdia. O evento é uma promoção da 
Secretaria Municipal de Saúde com apoio do Nasf que tem por objetivo realizar 
a triagem e avaliação da população quanto ao número de diabéticos e 
hipertensos. 

Durante o evento de saúde, participaram os profissionais do Nasf, 
fisioterapeuta Iassana Biasi, nutricionista Joana, e profissionais da Estratégia 
de saúde da Família Enfermeira Bruna, medica Tamara e técnica de 
enfermagem Neiva. 

Neste evento, os pacientes tiveram renovação das receitas de medicações 
contínuas, bem como de controlados, também uma palestra ministrada pela 
nutricionista sobre alimentação saudável.  A fisioterapeuta orientou alguns 
exercícios e práticas para melhorar a saúde e bem estar;  houve aferição da 
pressão arterial e um coffe break durante as atividades. 

Bruna relata ainda que com a chegada da Farmácia popular ao Município, irá 
beneficiar e auxiliará e muito aos munícipes, pois apesar do município 
disponibilizar a população grande parte dos medicamentos muitos ainda 
precisão ser comprados adquiridos pelos pacientes que, conforme a portaria nº 
111/2016 e lei nº 5991/73 é obrigatório a apresentação de prescrição médica, 
laudo ou atestado médico, podendo assim os munícipes adquirirem seus 
medicamentos aqui mesmo no município sem precisar se deslocar até a cidade 
vizinha e/ou até mesmo deixarem de adquirir ou tomar seus medicamentos. 

A enfermeira, Bruna destacou que a ação social é parte de uma série de 
projetos a serem desenvolvidos no município que melhorem a saúde local. 
Sendo que neste dia foram acompanhados cerca de 100 pacientes hipertensos 
ou diabéticos que estavam presentes no evento. 

Bruna Salienta ainda que o grupo foi um sucesso com atividades voltadas para 
a prestação de serviços de saúde”, Ressalta ainda “A nossa meta de trabalho é 
continuar com ações sociais que assistam de forma total a população” 

Bruna agradece a todos que atenderam ao chamado e participaram deste ato 
de ação em prol a saúde. 
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A ação social Hiperdia também será estendida às comunidades rurais: Linha 
Treze de Maio, com data e local a serem definidos. 
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