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ACONTECEU EM JULHO

"MARCO ZERO"
DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA CROSS
Cabe à Central de Regulação Municipal cuidar do
agendamento das consultas e exames que opera com
estabelecimentos de saúde próprios e referências de
serviços estaduais, que ofertam consultas especializadas
e exames de apoio diagnóstico. O processo de
informatização dos agendamentos de consultas e
exames ofertados pelo Centro de Especialidades e Casa
da Mulher foi iniciado em setembro de 2017 com o
sistema SISREG - MS e está atualmente 50%
descentralizado para as Unidades Básicas de Saúde. No
sentido de avançar com esse processo de informatização
e descentralização no dia 18/07/18 foi realizada uma
reunião ,“marco zero”, entre os gerentes das Unidades
Básicas e a Gerência Técnica responsável pela
implantação do sistema de agendamentos de consultas
e exames - CROSS, sob a gestão da Secretaria do Estado
com objetivo de implantar nas Unidades Básicas o
sistema para qualificar, agilizar e organizar o processo de
agendamento das ofertas dos prestadores Estaduais,
trazendo transparência e possibilitando melhor gestão
das ofertas disponibilizadas e demandas da população.
Próximo passo: As equipes das unidades passarão por
processo de capacitação nos dias 20,21, 22 e 23 de
agosto.

NESTA EDIÇÃO
*"MARCO ZERO" - DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA CROSS
*Roda de Conversa sobre NASF e Matriciamento
*34º CONGRESSO DO CONASEMS - Apresentação de 2
trabalhos premiados " BRASIL AQUI TEM SUS"
*VEM PARA O PARQUE
*CAMPANHA"JULHO AMARELO"CONTRA HEPATITE C
*OFICINA SOBRE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA 3992/2017
*ERRATAS
*ACONTECEU EM JUNHO -EDIÇÃO 02/2018

OFICINA SOBRE NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE
DA FAMÍLIA -NASF AB E MATRICIAMENTO
Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde
conta com 2 Equipes do Núcleo Ampliado
de Saúde da Família - NASF -AB, formadas
por profissionais multidisciplinares. Com
objetivo de aprimorar e trocar experiências
foi realizada no dia 19/07/18 uma oficina
que teve como convidados a equipe do
NASF - AB do município de Guarulhos.
Nesta oficina os profissionais tiveram a
oportunidade de relatarem suas
experiências e desafios na busca do
aprimoramento profissional e atualização de
conhecimentos a partir da realidade do
cotidiano vivenciado em ambas realidades
locais, pois mesmo sendo de cenários de
práticas diferentes possuem objetos
comuns e objetivos semelhantes, na busca
da qualificação do atendimento ao usuários
dos SUS.

34º CONGRESSO DO CONASEMS APRESENTAÇÃO DE 2 TRABALHOS PREMIADOS "
BRASIL AQUI TEM SUS".
Entre os dias 25 e 27 de julho, A Secretaria Municipal de
Saúde participou do XXXIV Congresso Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde e o 6º Congresso Norte e
Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde . Com o tema
“A saúde que queremos para o Brasil – o direito à Saúde, a
organização do Sistema e o Financiamento da Política de
Saúde”. A programação do evento teve seminários, painéis
de debates, mesas redondas, oficinas, exposição das
experiências dos apoiadores e realização da 15ª Mostra
Brasil, aqui tem SUS , onde nosso município foi premiado
na temática Planejamento Local do SUS com o trabalho
"Impacto da ampliação do Serviço Psicossocial no Perfil
das Internações Hospitalares no Município de Franco da
Rocha - SP no período de 2014 à 2017".

CAMPANHA"JULHO AMARELO"CONTRA
HEPATITE C
Mês de julho é época de conscientizar a população
sobre a importância da prevenção contra as hepatites
virais. Uma série de ações, como testes rápidos,
distribuição de preservativos e orientações referentes à
campanha "Julho Amarelo" foram realizadas para alertar
sobre as medidas de combate às doenças.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) intensificaram os
atendimentos e as informações sobre a importância do
diagnóstico precoce dessas infecções. 681 testes
rápidos foram feitos nas UBS e no parque durante este
mês.

VEM PARA O PARQUE
No dia 28/07/2018 em parceria com
outras Secretarias da Prefeitura Municipal
de Franco da Rocha equipes da Saúde
participaram do evento "VEM PARA O
PARQUE". Em uma das tendas era
possível ter acesso a serviços da área da
saúde. Nesse espaço foram feitas mais de
200 aferições de pressão, 54 testes
rápidos, 28 pessoas solicitaram o cartão
do SUS, houve 25 encaminhamentos
para mamografia e 80 doses de vacina
contra gripe e febre amarela foram
aplicadas.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
A Campanha de Vacinação contra
a Gripe prorrogou até o dia 31 de Julho em
todas as UBS de Franco da Rocha. Muitos dos
grupos prioritários como idosos, professores e
puérperas já procuraram as nossas unidades,
porém o grupo de gestantes está devendo uma
visitinha. Segundo o Ministério da Saúde, a
situação acende um alerta, dada a proximidade
do inverno, período de maior circulação do vírus
da gripe.

ERRATAS

Na edição nº 02 de junho - 2018 No dia 22/06/18
o CAPS AD fez um Café Temático com os
pacientes para comemorar o Dia Internacional de
Combate as Droga abordando o tema "Você
admite e reconhece suas falhas?"
Considerar : No dia 22/06/18 o CAPS AD fez um
Café Temático com os frequentadores
abordando o tema "Você admite e reconhece
suas falhas?"

OFICINA SOBRE GESTÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - PORTARIA 3992/2017
"O SUS passa por uma grande crise em todo país.
Nosso objetivo é trazer ferramentas de melhorias
para os gestores através de um Plano Municipal
de Saúde eficiente que beneficie o SUS em nossa
esfera Municipal". Pensando em aprimorar a
gestão pública de saúde, foi realizada no dia
30/07/18 uma "Oficina Regional sobre " GESTÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE". Um encontro
entre profissionais dos 5 municípios da nossa
região (Franco da Rocha,Mairiporã,Cajamar,
Caieiras e Francisco Morato) e Assessora Técnica
do COSEMS Mariana Melo para explanação sobre
temas como a importância do planejamento em
saúde, prazos legais para prestação de contas,
novo modelo de financiamento do SUS com base
na Portaria 3992 /17, alimentação do sistema de
informações sobre orçamentos públicos e a
relevância do Controle Social do Conselho
Municipal de Saúde..Este encontro teve
desdobramento para mais 4 oficinas que serão
realizadas nos meses de agosto e setembro.

ACONTECEU EM JUNHO -EDIÇÃO 02/2018

Moradores das Residências Terapêuticas de Franco da
Rocha aproveitaram no dia 30 de Junho a Festa Junina
em suas moradias. A participação em eventos são
atividades de ressocialização importantes para essas
pessoas que já foram internas em hospitais
psiquiátricos. Desde que tiveram alta , passam
diariamente em processo de conquista da autonomia e
de seus papéis na sociedade , sendo consideradas
aptas clinicamente para desenvolverem atividades no
cotidiano e viverem em comunidade. A festa junina
teve muitas comidas típicas, danças, e alguns ainda
desfrutaram da atividade junto aos seus familiares.

ACONTECEU EM JUNHO -EDIÇÃO 02/2018

CAPS AD - 1 ANO DE FUNCIONAMENTO
O CAPS AD é um serviço específico para o cuidado,
atenção integral e continuada às pessoas com
necessidades em decorrência do uso de álcool,
crack, cocaína e outras drogas. O objetivo do centro
é oferecer atendimento aos dependentes, realizando
o acompanhamento clínico humanizado e a
reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer,
exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços
familiares e comunitários.
No evento comemorativo realizado na quarta-feira
(11), o secretário-adjunto de Saúde, José Alexandre
Weiller, ressaltou a importância da integração dos
diferentes setores do Poder Executivo como forma de
proporcionar a reinserção social dos dependentes
químicos à comunidade, trabalho e família. Também
esteve no evento, o diretor de Atenção Especializada
Urgência e Emergência da rede, João Henrique
Primini Lopes, além de servidores da Saúde do
Trabalhador e diretoria de gestão em Saúde. Na festa
de aniversário do CAPS, o frequentador Marcelo e
sua companheira Nenê apresentaram números de
dança. A dupla arrancou aplausos dos expectadores
ao encenar a música “Não se vá”, de Jane & Herondy.
“O CAPS AD tem servido de instrumento de
transformação na vida de muita gente. Isso é muito
gratificante”, encerrou a gestora Elaina.

PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO
*01/08/18 -Dia da Amamentação.
*22/08/18 - Oficina sobre "Acolhimento".
*20 à 23 /08/18 -Capacitação para
Descentralização do Sistema CROSS
*24 e 27/08/18 - Oficina sobre Gestão do Fundo
Municipal de Saúde - Portaria 3992/2017
*29/08/18 - Dia Nacional de Combate ao
Tabagismo.
*04 a 31/08/18 -Campanha Nacional de vacinação
contra Sarampo e Poliomelite.
*Vacinação Anti -Rábica

FESTA JUNINA CAPS II
A festa junina no CAPS II aconteceu, dia
20/06 Iniciou por volta das 10 hs com uma
aula de artesanato com a professora Luciana
do Centro Solidário que reuniu o CAPS AD
também junto com nossos usuários do
serviço. Nesta oficina confeccionamos tiaras
e gravatas que seriam usadas na própria festa
O Centro Solidário prontamente fez essa
parceria conosco e veio até o local Depois
começou o rasta pé com música animada e
comes e bebes típicos de festa junina Tinham
aproximadamente 50 pessoas na festa. A
quadrilha começou com a chegada dos
moradores das 2 Residências Terapêuticas
do município (moradia onde reside os
egressos de hospitais psiquiátricos, como o
Juquery, que estão tendo a oportunidade de
viver a vida em liberdade agora na terceira
idade) Foi o dia todo e encerramos com um
grande baile de forró

FALE CONOSCO

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

