
PORTARIA SMS Nº 002 DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições:
 
RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR, para integrar a Comissão de Acompanhamento 
e Fiscalização dos Contratos oriundos da Ata de Registro de Preço nº 
001/FMS/2021, objeto do processo administrativo nº 3947/2020, 
referente a aquisição de combustíveis para atender as necessidades 
da frota de veículos desta Secretaria.

     
NOME – Ítalo Bruno dos Santos Machado (Presidente)
NOME – Leandro da Silva Conceição (Membro)
NOME – Luciana Ramos (Membro)

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

DIEGO XAVIER DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Mês de conscientização do Lúpus, Fibromialgia e Alzheimer

A campanha Fevereiro Roxo visa a conscientizar a população sobre 
três doenças incuráveis: Lúpus, Fibromialgia e Alzheimer. Ela 
informa e incentiva as pessoas para que procurem o diagnóstico 
precoce e correto das doenças que são autoimunes (corpo ataca o 
próprio organismo) degenerativas, para, desta forma, poder garantir 
qual idade de vida aos portadores das doenças com o 
acompanhamento médico adequado.

 Lúpus
De causas desconhecidas, o Lúpus é uma doença que pode atingir 
qualquer parte do corpo. Entre os órgãos mais atingidos estão a pele, 
rins, cérebro, pulmões e articulações. Ela pode causar dores 
frequentes, manchas no corpo, sensibilidade ao sol e até mesmo, 
convulsões.

“Os sintomas e a gravidade da doença variam de acordo com os 
órgãos que foram afetados. O tratamento, portanto, é feito de acordo 
com o lugar e a intensidade. Cuidados diários como a proteção solar 
e uso de medicamentos imunossupressores são algumas medidas 
tomadas para controlar os efeitos do Lúpus.  O diagnóstico precoce e 
o tratamento adequado podem garantir ao paciente com Lúpus uma 
vida normal.”, explica o Dr. Dawton Torigoe, reumatologista do HCor.
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S E C R E T A R I A S A fibromialgia é uma afecção comum, muito frequente em mulheres. 
E caracterizada, principalmente, por fortes dores em todo o corpo. 
Seus principais sintomas são as dores generalizadas, cansaço 
contínuo e insônia. Muitas vezes, vem acompanhada ainda de 
depressão e ansiedade.

“Um aspecto fundamental do tratamento, é a atividade física, 
especialmente a aeróbica: caminhada, corrida e natação. Elas são 
extremamente importantes para a melhora de todos os sintomas da 
doença”, afirma o Dr. Torigoe.

 Alzheimer
É um transtorno neurológico degenerativo, mais comum entre 
pessoas idosas. É uma das principais causas de demência e 
acomete mais de um milhão de brasileiros. A condição causa a morte 
gradual dos neurônios, provocando a perda de memória e de outras 
funções cognitivas, como capacidade de organização, orientação de 
tempo e espaço, entre outras.

O tratamento ainda não é capaz de alterar o curso natural da doença. 
Entretanto, existem medicamentos disponíveis para atenuar os 
sintomas.

“Realizar atividades que forçam o estímulo mental como leitura e 
jogos de raciocínio, podem ajudar a prevenir a doença. Já para o 
paciente que tem o Alzheimer, a reabilitação atrelada ao tratamento 
medicamentoso específico e a exercícios físicos melhora, 
significativamente, sua qualidade de vida”, ressalta Dr. Guilherme 
Lepski, neurocirurgião do Hcor.

https://www.hcor.com.br/hcor-explica/neurologia/mes-de-conscientizacao-do-
lupus-fibromialgia-e-alzheimer/
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