SAÚDE
Franco da Rocha terá atendimento oftalmológico especial entre
fevereiro e maio
25/01/2019

A partir de 19 de fevereiro, a Prefeitura de Franco da Rocha vai disponibilizar atendimento
oftalmológico a portadores de Diabetes, Hipertensão Arterial (com complicações) e usuários
de Cloroquina (doenças que provocam sensibilidade dos olhos à luz). A assistência especial
integra o programa Tele-Oftalmologia, que é um convênio da Secretaria de Estado da Saúde
com o Instituto da Visão (IPEPO).
O atendimento segue até o dia 2 de maio na UBS Franco da Rocha, localizada à Rua Nelson
Rodrigues, s/n, no Centro, entre segunda e quinta-feira e é extensivo aos pacientes de
Caieiras, Cajamar e Mairiporã.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Franco, os atendimentos são
direcionados a pacientes com mais de 45 anos e 5 anos de diagnóstico de diabetes ou
usuários de Cloroquina (todos), além de hipertensos com complicações (doença cardíaca
hipertensiva, hipertensão secundária, angina pectoris e infarto do miocárdio recorrente).
Na UBS Franco da Rocha, os pacientes vão agendar o atendimento médico com a
enfermagem e posteriormente passarão pelos exames necessários de acordo com a
indicação médica. O IPEPO vai realizar, quando necessário, vitrectomia; fotocoagulação e
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cirurgias de catarata.
Esta é a segunda vez que o município recebe atendimento do IPEPO, o Instituto Paulista de
Estudos e Pesquisas em Oftalmologia, entidade sem fins lucrativos. O IPEPO presta serviços
médicos por meio de diagnósticos, tratamentos clínicos e cirúrgicos em projetos assistenciais
e didáticos e tem por objetivo, promover pesquisas e assistência oftalmológica.
Serviço:
Atendimento: 19 de fevereiro a 2 de maio (de segunda a quinta-feira)
Local: UBS Franco da Rocha - Rua Nelson Rodrigues, s/n, no Centro
Público alvo: pacientes de Franco, Mairiporã, Caieiras e Cajamar - portadores de diabetes,
hipertensão e usuários de Cloroquina
(Texto: Adriana Carvalho - Arte: Dalmir Júnior)
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