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Entrega dos novos veículos para frota da SMS.

Oficina "Produza você mesmo sua

informação".

Encerramento com entrega de certificado do

Caderno de Saúde Reprodutiva,Pré Natal,

Parto e Puerpério.

Dia 02 de Abril conscientização do autismo.

Grupo de orientações nas UBS.

Parcerias fortalecem o trabalho nas UBS.

Todos juntos contra a DENGUE.

Workshop com tema "O que te move?"

Campanha contra a gripe 2019.

N E S T A  E D I Ç Ã O

O Dia Mundial da Conscientização

do Autismo, ou simplesmente Dia

Mundial do Autismo, é comemorado

em 2 de Abril.

A data visa ajudar a conscientizar a

população mundial sobre o

Autismo, um transtorno no

desenvolvimento do cérebro que

afeta cerca de 70 milhões de

pessoas em todo o mundo.

A prefeitura entregou dia 10 de abril, 6 novos carros destinados a compor a frota da Secretaria Municipal da Saúde. 

A aquisição dos veículos visa aprimorar as condições dos profissionais da saúde para realização do trabalho do dia a dia,

auxiliando o deslocamento das equipes e oferecendo apoio nas ações desenvolvidas, garantindo mais agilidade e melhora

no atendimento à população. 

Os carros são da marca Renault, modelo Logan e foram adquiridos com recurso do Governo Federal, via emenda

parlamentar, que compreende ainda a compra de novos equipamentos para as UBSs e Centros de Especialidades, tais como

armários, balanças, cadeiras, entre outros. 

A iniciativa visa a modernização da frota e atenderá diretamente os programas de saúde disponibilizados em Franco da

Rocha, como o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, além

das demandas de rotina da secretaria.

A Secretária de Saúde, Lorena Rodrigues, realizou a entrega simbólica das chaves para os responsáveis pelos programas de

saúde da cidade e falou sobre a importância de mais essa conquista para Franco da Rocha. “Essa aquisição é resultado de

mais um esforço da secretaria para aumentar a capacidade de atendimento a nossa população. Sabemos que esses 6 novos

veículos representam apenas o começo, mas, para nós já é um grande avanço”, afirmou.

ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS PARA REFORÇAR A FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE



*

OFICINA "PRODUZA VOCÊ MESMO SUA INFORMAÇÃO"

Considerando que as Informações em Saúde são fonte de conhecimento sobre “a situação de saúde de uma

população”, mas que para isso estas precisam ser entendidas e organizadas de modo que tenham qualidade e

sejam fidedignas para o desenvolvimento de ações de saúde.

Considerando que se faz necessário o investimento em Educação Permanente aos profissionais do SUS para que

estas informações sejam utilizadas de forma qualificada, a partir da extração de dados, elaboração de relatórios,

com entendimento e acompanhamento de indicadores de saúde, ações imprescindíveis e fundamentais para

subsidiar os processos de planejamento, avaliação, controle, monitoramento e financiamento das ações de

saúde em âmbito Municipal e Regional.

Realizamos no dia 02 de abril uma Oficina com o tema: "Produza você mesmo sua Informação" com a

participação de profissionais dos 05 municípios da região (Franco da Rocha, Caieiras, Mairiporã, Francisco

Morato e Cajamar) e conduzida pelo médico Dr Francisco Torres Troccoli, Especialista em Saúde Pública e

Sistema de Informações do SUS, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - CEInfo - Coordenação de

Epidemiologia e Informação.

A busca desta oferta educacional é para iniciar a formação de profissionais para a elaboração de Informações em

Saúde de qualidade que sejam úteis para a gestão e atenção e principalmente para a qualificar e ampliar o

acesso aos usuários do SUS em tempo oportuno e de forma humanizada.

EDUCAÇÃO PERMANENTE

ENCERRAMENTO COM ENTREGA DE CERTIFICADO DAS OFICINAS DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

DA REDE NO USO  DO CADERNO DE SAÚDE REPRODUTIVA,PRÉ NATAL, PARTO E PUERPÉRIO, COM APOIO

DO INSTITUTO DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Secretaria Municipal de Saúde com apoio do Instituto de Saúde do Governo do Estado de São Paulo,

elaboraram o Caderno de Saúde Reprodutiva, Pré Natal, Parto e Puerpério. Nos meses de novembro, dezembro

e janeiro realizamos Oficinas com todos os funcionários da Rede para Implementação do Caderno. No dia 09 de

abril realizamos a Oficina de Encerramento deste processo com a entrega dos Certificados a todos envolvidos.
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O autismo é uma combinação de alteração genética que

causa os transtornos globais de desenvolvimento (TGD).

Ele é caracterizado por comportamentos repetitivos,

comunicação não verbal, desafios na habilidade de

socialização. Entretanto, cada pessoa com estas

limitações possui dificuldades distintas em seu dia-a-dia. 

Conhecer o transtorno é a melhor forma para estabelecer

um contato amigável. sendo assim,  as US realizaram 

rodas de conversa para ajudar na conscientização de um

maior número de pessoas sobre o tema.

 

02 DE ABRIL- DIA MUNDIAL DE

CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

 

ATENÇÃO BÁSICA

GRUPOS DE ORIENTAÇÕES NAS UBS

 Os grupos de Orientação em Saúde continuam

acontecendo e a adesão vem aumentando. A Atenção

Básica aposta nestes encontros como sendo um dos

instrumentos para o cuidado. O cuidar envolve uma ação

interativa entre os envolvidos, e o conhecimento é a

base para o sucesso!

 

PARCERIAS FORTALECEM O TRABALHO NAS UBS

 As parcerias entre as UBS e outros equipamentos do território como CRAS, Pastoral da criança seguem em frente

articulando com as instituições e desenvolvendo ações em conjunto para o bem comum

 



A Secretaria Municipal de Saúde  através do Núcleo de

Controle de Zoonoses em parceria com a Atenção

Básica, promoveu dia 27 de abril, o 3º Mutirão de

Combate ao mosquito Aedes Aegypti, percorrendo as

ruas do bairro do Parque Vitória, orientando e

conscientizando os moradores sobre a importância do

combate à dengue.

Um total de 1484 residências receberam a visita dos

agentes, que realizaram a eliminação de possíveis

focos e orientaram os moradores sobre a importância

de se atentar ao acúmulo de água em locais abertos

como: vasos de planta, ralos, calhas, baldes e tonéis e

caixas d'água.Participaram da ação 67 servidores

(agentes Comunitários de Saúde, Agente de Vetores

entre outros).Além de todos os procedimentos feitos,

os agentes passaram instruções para que as famílias

possam identificar os primeiros sintomas das doenças

transmitidas pelos vetores da dengue. É importante

ressaltar que o núcleo de zoonoses do município

orienta e pede que os moradores recebam os agentes.

Esses profissionais estão sempre uniformizados com

camiseta, boné e crachá da prefeitura e são treinadas

para auxiliarem na orientação, eliminação de

criadouros e de possíveis focos que muitas vezes

passam despercebidos no dia a dia. As ações são

contínuas e serão realizadas durante todo o ano. Os

mutirões serão realizados em pontos específicos da

região, sempre aos sábados e os profissionais da

prefeitura farão vistorias e combate ao Aedes aegypti.

TODOS JUNTOS CONTRA A DENGUE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

No dia 29 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde através

do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) ,

proporcionou o IV Workshop com o tema “O que te move?”.

O evento aconteceu na Câmara Municipal de Franco da

Rocha e contou com a presença de mais de 80

trabalhadores da região. Com o objetivo de motivar o

público, o evento recebeu uma palestra com o tema “Prazer

nos Campos da Vida” do consultor com o psicólogo,

psicoterapeuta e consultor em gestão de pessoas Edson

Galrão de França.

WOKSHOP COM O TEMA “O QUE TE MOVE?”

Os meses de maior incidência de chuva propiciam o

surgimento de insetos peçonhentos como o escorpião,

pois com o clima chuvoso eles buscam por abrigo em

locais quentes e secos, onde acabam tendo acesso aos

domicílios e consequentemente se livrando de predadores

naturais, auxiliando na propagação da espécie.Pensando

nisso o Núcleo de Zoonoses e Vetores realizaram nos dias

23 e 29 uma capacitação com os Agentes Comunitários de

Saúde para que alertem os moradores sobre os riscos que

o escorpião oferece com o intuito de combater e prevenir a

população contra essa praga que se adaptou facilmente ao

ambiente urbano.

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE

SAÚDE SOBRE RISCO DOS ESCRPIÕES



DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

07/05 - 1ª Oficina Regional do Curso Básico de
Regulação.
09/05 - Oficina Preparatória para a Conferência
Macrorregional.
14/05 - Fórum Regional sobre Redes de Atenção a saúde
23/05 - Conferência Macrorregional.
28/05 - Apresentação da prestação de Contas do 1º
Quadrimestre para o CMS.
30/05 Audiência Pública da Prestação de Contas do 1º
Quadrimestre.

P R O G R A M A Ç Ã O  M A I O

Estamos à disposição para orientação e esclarecimentos.
 

E-mail:
planejamento.saude@francodarocha.sp.gov.br
 

telefone (11) 4800-1912
 

Praça da Saúde:Rua Nelson Rodrigues s/nº -Centro

F A L E  C O N O S C O

 No dia 4 de maio (sábado) houve o Dia D de Vacinação,

onde todas as UBS, no intuito de imunizar o público-alvo

da campanha, prestaram atendimento das 9h às 16h.

Os grupos que já foram imunizados seguem ainda como

público prioritário, mas agora foi acrescentado as

seguintes categorias: 

- Idosos com 60 anos ou mais; 

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob

medidas socioeducativas; 

- População privada de liberdade e funcionários do

sistema prisional; 

- Trabalhadores da saúde em geral; 

- Pessoas portadoras de doenças crônicas não

transmissíveis e outras condições clínicas especiais; 

- População indígenas; 

- Professores das redes públicas e privadas. 

 

TREINAMENTO  SOBRE INFARTO

AGUDO DO MIOCÁRDIO - IAM 

No dia 02 de abril no período da tarde o CAPS infanto-juvenil
Edivaldo dos Santos Costa realizou em parceria com a APAE de

Franco da Rocha e a Secretaria de Esportes um evento em
comemoração ao Dia Internacional de Conscientização do

Autismo. O evento mundial tem como objetivo principal
conscientizar as pessoas sobre o Transtorno do Espectro

Autista, trazendo a tona suas características e potencialidades
auxiliando assim a desmistificação do quadro. Após o encontro
inicial e uma animada aula de Zumba realizada pela educadora
física Jaqueline, os participantes puderam juntos participar de

um piquenique coletivo, finalizando o dia com muitas
brincadeiras e troca de experiências entre as famílias e equipes.

A campanha nacional contra a gripe 2019 continua, e

entra agora em sua segunda fase. Na primeira, iniciada,

em 10 de abril, as doses eram direcionadas apenas

para gestantes, crianças de 6 meses a 6 anos

incompletos e puérperas, que são as mulheres no

período até 45 dias após o parto. O influenza é um vírus

que causa uma infecção aguda do sistema respiratório,

a popular gripe. Como tem um grande potencial de

transmissão, a prefeitura, por meio da Secretaria de

Saúde, alerta que todas as Unidades Básicas de Saúde

(UBS) da cidade, seguem oferecendo a vacina até 31

de maio, lembrando que a dose do antivírus é uma das

medidas mais efetivas para a prevenção. 

Realizado dia 18 de abril pela Unidade de
Pronto Atendimento - UPA

CAPS INFANTO - JUVENIL


