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O mês de novembro é marcado pelo “Novembro Azul”, 
movimento dedicado à saúde do homem e, principalmente, 

à prevenção do câncer de próstata. No Brasil, a doença é 
uma das principais causas de mortes entre os homens. Por 

isso, há uma intensa mobilização ao longo do mês. 

Dia 26 de novembro os  profissionais Saúde estiveram 

reunidos na Casa de Cultura Marielle Franco, para o 

lançamento do Guia da Saúde da cidade. No livro de pouco 

mais de 60 páginas, estão discriminados todos os serviços 

de saúde disponíveis no município e também, onde cada 

um deles funciona. O guia apresenta ainda, uma síntese do 

que é o Sistema Único de Saúde, a Central de Regulação de 

Vagas, Serviço de Atenção Domiciliar, entre outros temas de 

grande relevância. 

“Agradeço o empenho da minha equipe que elaborou, com 

muito carinho e dedicação, o conteúdo que estampa cada 

uma dessas páginas. Melhor do que inaugurar um 

equipamento é poder ver a população usufruindo dele. 

Conhecer o dia a dia das equipes que trabalham ali e 

entender como cada serviço funciona é o que garante um 

atendimento de qualidade para nossa população”, disse o 

prefeito Kiko Celeguim. 

 

LANÇAMENTO DO GUIA DA SAÚDE 
 

DESPEDIDA DOS MÉDICOS CUBANOS

Despedida dos Médicos Cubanos;
Lançamento do Guia da Saúde;
1º  Módulo de Oficinas sobre Planejamento
Reprodutivo;
Encontro da AB do município com AB de
Guarulhos;
Halloween no CAPS II;
Exposição no Centro Cultural dos trabalhos;
desenvolvidos pelo CAPS II;
II Feira Gastronômica do CECO;
Encerramento da Oficina de teatro do CAPS AD;
4º Aniversário do CAPS II;
Campana Novembro Azul nas UBS;
Festival de futebol "Novembro azul";
Grupos Educativos nas UBS;
Continuidade do PSE;
Atividades Extra muro; 
Entrega dos Kits de enxoval do Programa Mãe
Francorrochense;
Semana de Mobilização Social ; 
cadastro para castração de Cães e Gatos;

N E S T A  E D I Ç Ã O

Dia 23 de novembro o clima de emoção e gratidão 

marcou a despedida dos médicos cubanos em nosso 

município. A cidade era contemplada com 09 profissionais 

do Programa Mais Médicos, que atuavam na Atenção 

Básica de Saúde, o qual eles deixaram os cargos do 

Programa Mais Médicos. Em agradecimento a Secretária 

de Saúde em nome de toda a Equipe da Saúde, fez suas 

considerações e agradeceu o belíssimo trabalho 

humanitário de ajuda em prol a saúde de nossa cidade 

com um brunch no período da tarde. “Foi uma experiência 

muito positiva para o município e eles vão deixar um 

legado para nós de que é possível fazer saúde da família 

com promoção da prevenção como preconiza o SUS”.  
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Dia 27 de novembro realizamos um Encontro entre a 

Atenção Básica do município  e  profissionais da Atenção 

Básica do município de Guarulhos.Conversamos sobre 

e-SUS e seu devido preenchimento, monitoramento e as 

possibilidades de relatórios gerenciais, Prontuário 

Eletrônico do Cidadão - PEC, acesso ao Portal do 

Departamento da Atenção Básica -Portal DAB, Notas 

Técnicas e Fundo Municipal de Saúde. Conversamos 

também sobre processos e fluxos de trabalho , função 

apoio na Atenção Básica.Dia produtivo e esclarecedor 

para as equipes, principalmente para esclarecimentos de 

dúvidas sobre       e-SUS e Prontuário Eletrônico do 

Cidadão - PEC .  

ENCONTRO DA ATENÇÃO BÁSICA COM 
APOIADORES DA TENÇÃO BÁSICA DO 

MUNICÍPIO DE GUARULHOS 
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

OFICINAS SOBRE PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO

Nos dias 01, 08 e 22 de novembro realizamos 

oficinas sobre Planejamento Reprodutivo com 

a participação da Atenção Básica, Núcleo 

Ampliado de Saúde da família -  NASF e 

Educação Permanente e Humanização com 

parceria do Instituto de Saúde do Estado de 

SP.As Oficinas tem como objetivo apresentar a 

Rede Municipal o Caderno de Atenção  à 

Saúde Reprodutiva,Pré Natal, Parto e 

Puerpério. 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

HALLOWEEN NO CAPS II 
 No dia 13 de novembro foi realizado no CAPS II a festa de 

Halloween organizada pela equipe CAPS II e estagiários da 

Unifaccamp, sob coordenação do professor Cláudio. 

Foi um dia bastante festivo onde brincamos com os 

símbolos da morte, como caveiras, vampiros e bruxas 

fazendo uma grande apologia a vida, livre de medos e 

amarras sociais. Teve muita dança, sustos, doces e 

animação! 



Exposição no Centro Cultural do trabalho das oficinas 

de Xilogravura, Estamparia Artesanal e Papietagem 

desenvolvidas no CAPS II e no Centro Cultural A 

exposição faz parte do evento MAC Franco 2018 

Mostra de Arte e Cultura de Franco da Rocha e vai até 

dia 16/12. 

No dia 22 de novembro a Secretaria da Cultura realizou um 

evento para apresentar o resultado dos trabalhos das várias 

oficinas. Durante este evento, ocorreram as apresentações da 

oficina de teatro realizadas pelo professor Luciano Freire com 

os equipamentos e setores do nosso Município CAPSi, Centro 

de Convivência, CAPSad e com a Guarda Municipal. 

"Mergulhar nesse universo chamado teatro é preciso entrega 

e coragem, mas quando o coração vem junto tudo fica mais 

prazeroso. Descobertas, desafios, emoções e crescimento foi 

o que mais ficou nestes 9 meses de oficina. E a resiliência foi o 

tema escolhido para construirmos algo juntos nessa 

experiência de criatividade e arte, e juntos com várias 

parcerias formamos uma equipe, pois teatro se faz junto, e 

juntos chegamos até aqui." (Luciano Freire) 

 CAPS AD 
 

Fechamento da Oficina de Teatro 

comunitário e resultado deste processo 

criativo que teve como tema principal a 

Resiliência. 

                                                    DIA 07/11 

Centro de convivência Vera Lúcia Magagnini Santos, 

realizou a "II Feira Gastronômica", como parte integrante da 

oficina de culinária que acontece durante o ano, onde são 

desenvolvidos pratos através de rodas de conversa com 

jovens e resgate de suas histórias de vida, seus pais, de 

onde vieram, pratos típicos do local, etc...Nossa meta é a 

autonomia e fortalecimento das potencialidades de cada 

um num aumento de autoestima e por consequência 

melhor qualidade de vida! Os jovens do CeCo escolheram 

como prato a ser servido na feira o Arroz Paraense, eles 

ajudaram a preparar a receita e servir aos convidados 

presentes, momento de troca de afeto e gentileza, 

cuidando de quem cuida!Houve apresentação da dança 

Carimbó ensaiada em nossa oficina de teatro, os figurinos 

foram feitos em nossa oficina de fuxico com jovens e 

cuidadores! 



ATENÇÃO BÁSICA

CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL"

FESTIVAL DE FUTEBOL "NOVEMBRO AZUL"

Durante o mês de novembro todas as Unidades Básicas de 

Saúde do município,  promoveram a Campanha 

“Novembro Azul”, com Rodas de Conversas para orientar a 

população masculina, principalmente, sobre o câncer de 

próstata e várias outras ações .A campanha visa a 

prevenção do câncer de próstata, além de dicas de como 

prevenir e melhorar a saúde do homem. 

Dia 10 de novembro a Rede de Atenção Básica 

promoveu um torneio de futsal “Novembro Azul”, 

participaram 10 times onde nossos munícipes 

mostraram os seus talentos na quadra. Foi um 

sábado bem divertido. 

ANIVERSÁRIO DE 4 ANOS DO CAPS II 
 

No dia 28 de novembro foi comemorado o quarto aniversário do CAPS II. 

Dia bastante festivo que marca a caminhada na luta antimanicomial 

pelos direitos civis da pessoa com sofrimento mental em Franco da 

Rocha. O serviço foi o primeiro da Rede de Atenção Psicossocial a ser 

implantado no município e vem agindo na promoção de acesso a 

cidadania das pessoas com sofrimento psíquico e também daquelas 

institucionalizadas a anos no hospital psiquiátrico do Juquery e que são 

municipes dessa cidade. 

Dando continuidade às Ações da Campanha 

“Novembro Azul” dia 24 de novembro foi a 

vez do futebol de campo. Todos receberam 

medalhas pela participação.



As Unidades Básicas de Saúde promoveram 

diversas atividades durante o mês de novembro 

para acompanhamento de pacientes diabéticos, 

hipertensos, gestantes e puericultura. Palestras e 

orientações diversas são realizadas com 

periodicidade, para prevenir complicações da 

doença e melhorar a qualidade de vida das 

pessoas incentivando às práticas saudáveis e 

orientações sobre pré-natal, parto e puerpério.

Os trabalhos nas escolas continuaram 

durante o mês de Novembro para 

contemplar todos os estudantes das 

EMEB através do Programa Saúde nas 

Escolas -  PSE 

ATIVIDADE EXTRA MURO                       

Evento Novembro Azul no parque da 

Cidade.

    ATIVIDADE EXTRA MURO  

Atendimento no Assentamento

Atendimento Domiciliar  realizada 

pelas Equipes de Saúde no mês de 

novembro. 

Visita à maternidade para que as gestantes 

fiquem mais tranquilas na hora do parto. 



Dando continuidade ao Programa Mãe 

Francorrochense registramos no mês de novembro 

mais um encontro para entrega dos Kits de Enxoval as 

mamães que cumpriram com o cronograma do 

Programa.   

Em novembro demos continuidade ao cadastro 

para castração de Cães e Gatos.  De 26 a 30 de novembro promovemos a Semana 

de Mobilização Social entre as Secretárias da 

Saúde , Educação, Assistência Social e Meio 

Ambiente, com objetivo de reduzir a infestação 

do Aedes aegypti por meio de eliminação de 

criadouros. 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PARABÉNS

A Secretaria Municipal da Saúde deseja a todos um 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 
"Que a mensagem de fé e esperança do Natal renove 
nossas forças para continuar lutando no Ano Novo 
que se aproxima!"

Estamos à disposição para orientação e esclarecimentos. 
 
E-mail: 
ephsaudefrancodarocha@gmail.com 
 
telefone (11) 4800-1912 
 
Praça da Saúde:Rua Nelson Rodrigues s/nº -Centro 
 
Acesso o site abaixo para ver os Boletins Mensais :  
http://www.francodarocha.sp.gov.br/franco/governo/uo/112

F A L E  C O N O S C O

2º Módulo de Oficinas sobre Planejamento reprodutivo;
14/12 - Encerramento do Curso de Apoiadores em Saúde
Mental;
14/12 - Festa de Confraternização; 

P R O G R A M A Ç Ã O  D E  D E Z E M B R O


