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Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação 

EDIÇÃO 03 - JUNHO 2010 

DATA DO PRÓXIMO PAGAMENTO: 07/06/2010 

 
PERÍODO DAS FÉRIAS EM JUNHO: 

 de 10/06 a 09/07/2010 

AREA CONTINENTAL: ELAINE 

ALEMOA: DANIELLE 

APARECIDA: NORMA 

PSF CENTRO: EVANDRO 

CONSELHEIRO NÉBIAS: DANIELA 

EMBARÉ: CARMEN LUCIA 

JOSE MENINO: GLORIA REGINA 

JABAQUARA: CAMILLA 

MONTE SERRAT: CRISTIANO 

MARAPÉ: ROSELI 

MORRO STA. MARIA: SIMONE 

VALONGO: SHIRLEY 

VILA PROGRESSO: KÁTIA 

AGENTES DE FÉRIAS EM JUNHO: 

Documentos necessários 

para receber as férias: 
E x a m e  M é d i c o  P e r i ó d i c o ,  
comprovante de residência (conta de 
á g u a ,  l u z ,  t e l e f o n e  o u 
correspondência bancária) em nome 
do funcionário, Carteira de Vacinação 
e Carteira de Trabalho. 

O que são as hepatites vi-

rais? 

As hepatites virais são do-

enças silenciosas que pro-

vocam inflamação do fíga-

do e nem sempre apresen-

tam sintomas. No Brasil, 

são causadas mais comu-

mente pelos vírus A, B, C 

ou D. Existe ainda o vírus 

E, com predominância na 

África e na Ásia. 

Representam um problema 

de saúde pública de gran-

de importância, pois é sig-

nificativo o número de pes-

soas atingidas e não identi-

ficadas. Quando não diag-

nosticadas, as hepatites 

virais podem acarretar 

complicações das formas 

agudas e crônicas, muitas 

vezes levando à cirrose ou 

ao câncer de fígado. 

Como saber se a pessoa 

tem hepatites virais? 

As hepatites B, C e D só 

podem ser diagnosticadas 

por meio de exames de 

sangue específicos para 

essas hepatites virais. 

Para a hepatite A, além do 

diagnóstico por exame la-

boratorial, pode-se confir-

mar o caso pela história da 

pessoa, investigando se 

esta entrou em contato 

com alguém que teve a 

doença, o que caracteriza 

vínculo epidemiológico. 

 

Se você deseja ver outro assunto escla-

recido aqui, entre em contato conosco: 

 

informativo@asppe.org 

Resultado: pesquisa opinião sobre 

serviços bancários 

Após a pesquisa de opinião sobre os serviços 
bancários, enviada para todas as áreas do PACS/
PSF, divulgamos aqui os resultados: 

Áreas pesquisadas: 25                              
Total de agentes que responderam à 

pesquisa: 196 

Agentes satisfeitos com os serviços 
bancários: 107 (54,59%) 

Agentes não satisfeitos com os serviços 
bancários: 89 (45,41%) 

AREIA BRANCA:  
Maria Amélia 

ALEMOA: 
Aparecida 

APARECIDA: 
Kelly Cristina e Marinalva 

BOM RETIRO:  
Lizete - Maria de Fátima - Roseli 

PSF CENTRO:  
Jherry - Neusa - Zila 

EMBARE:  
Ana Lucia e Ghislaine 

JABAQUARA:  
Camilla 

JARDIM CASTELO I:  
Luciana 

JARDIM PIRATININGA:  
Dra. Maria Cristina 

MARAPÉ:  
Cristiane e Rubenita 

MORRO JOSE MENINO:  
Marilene 

RADIO CLUBE:  
Dagmar e Daniele 

MORRO SANTA MARIA:  
Vilma 

VILA PROGRESSO:  
Tatiane e Vanessa 

VILA SÃO JORGE:  
Leila 

Texto extraído do 
Manual do PACS 
2009 - Ministério 
da Saúde 
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