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NESTA EDIÇÃO
*Oficina para concluir o Caderno de Saúde
reprodutiva, Parto e Puerpério.
*Ações voltadas para adolescentes na Atenção
Básica.
*Atividades do projeto Viver Bem.
*Desinstitucionalização de uma nova moradora do
Complexo Hospitalar Juquery.

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO
OFICINA PARA CONCLUIR O CADERNO DE SAÚDE REPRODUTIVA,PARTO E PUERPÉRIO
No mês de Janeiro as equipes de Educação Permanente e Humanização, Atenção Básica e Atenção Especializada se
reuniram para dar continuidade nas Oficinas para concluir o Caderno de Saúde Reprodutiva, Parto e Puerpério.

ATENÇÃO BÁSICA

A Atenção Básica vem intensificando suas ações
voltadas aos adolescentes buscando fortalecer esse
vínculo, trabalhando para a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde. Busca-se com isso, reduzir as
principais doenças e contribuir para a qualidade de
vida das pessoas que estão dentro da faixa etária
entre 10 e 19 anos de idade.

*

O Programa Viver Bem, que é um projeto que oferece à população uma nova forma de se relacionar com a
prática de atividades físicas corporais , atuando na prevenção de doenças irá oferecer novos pontos de
atendimento para pilates, a partir de março/19. As atividades já acontecem nos bairros do Lago Azul,
Montreal, Parque Vitória e Centro, será ampliado para Parque Paulista e Jardim Luciana.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

No dia 28 de Janeiro a Equipe de Saúde Mental realizou mais uma Desinstitucionalização de uma nova
moradora do Complexo Hospitalar Juquery. O componente de Estratégias DE Desinstitucionalização da
RAPS é constituído por iniciativas que visam a garantir as pessoas com transtorno mental e com
necessidade decorrentes do uso de crack, álcool ê outra drogas em situação de internação de longa
permanência , o cuidado integral por meio de Estratégias substitutivas como os Serviços de Residência
Terapêutica SRT. O srt São pontos de atenção destinadas a acolher pessoa a com 2 anos ou mais
ininterruptos de internação , egressos de hospitais psiquiátricos e hospitais de Custódia. Os SRts criados em
2.000 foram redefinidos pela portaria n* 3090/ 2011 quando da instituição da Raps , podendo funcionar em
2 modalidades , Srt1 ou SRTII. Franco da Rocha conta com 2 Rts, hoje com 20 moradores ( 9 na Rt1 e na Rt2)
.. seja bem vinda D. Aurora.

FIQUEM ATENTOS, AS PRÉ CONFERÊCIAS VEM AÍ,SUA
PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!

PARABÉNS A TODOS (AS) !!!

PROGRAMAÇÃO FEVEREIRO
12/02 a 28/02 - Pré Conferências

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

