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Oficina Regional de abertura do Curso Básico

de Regulação.

Oficina Preparatória para Etapa Macrorregional

da 16ª Conferência Nacional de Saúde.

Fórum Regional sobre Redes de Atenção à

Saúde - RRAS 03.

Luta Antimanicomial.

Apresentação dos Artistas do CAPS II na 2ª Feira

de Saúde 

Curso Introdutório para os profissionais da

Estratégia Saúde da Família

Unidades Básicas de Saúde Apostando na

ambiência

Campanha contra a gripe 2019- Dia D

Grupos de Orientações nas UBS

Continuidade do Programa de saúde nas

Escolas - PSE

N E S T A  E D I Ç Ã O

A Luta Antimanicomial reforça a necessidade de formas de

atenção dignas e diversificadas para a pessoa com sofrimento

psíquico, de maneira a garantir o direito à liberdade e o direito a

viver em sociedade, lutando contra o estigma da loucura. A

Reforma Psiquiátrica não foi suficiente para superar totalmente o

manicômio: ele quer voltar e é preciso fortalecer a Luta

Antimanicomial!

Dia 07 de maio foi realizada a Oficina Regional de

Abertura do Curso Básico de Regulação que terá

Encontros Presenciais e o acompanhamento dos alunos

à Distância, por meio da plataforma Moodle. Um dos

objetivos é que os profissionais tenham o entendimento

de que o processo regulatório é transversal e deve estar

presente em todos os níveis de assistência,

considerando que na região estão ocorrendo avanços

importantes nos aspectos regulatórios.

OFICINA REGIONAL DE ABERTURA DO CURSO

BÁSICO DE REGULAÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE

Nesse sentido, além dos técnicos das áreas da

regulação, de planejamento, controle, avaliação e

auditoria, de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco

da Rocha e Mairiporã ampliou-se para profissionais da

Atenção Básica, Especialidades e Urgência/Emergência

para apoiar a efetivação das Redes de Atenção à Saúde

Outro objetivo será a realização de projetos aplicativos

focados para as questões regulatórias locais que

fortalecerá o processo de formação e aprimoramento de

quadros estratégicos nas secretarias municipais

abordando de maneira mais prática e funcional a Gestão

e Gerência do processo regulatório, compreendendo

seus conceitos e especificidades no setor da Saúde, de

forma ágil, permanente e atualizada. Este Curso é uma

parceria da Secretaria de Estado da Saúde – SES com o

Conselho dos Secretários Municipais de Saúde –

COSEMS-SP, viabilizado pelos grupos de educação

permanente e de regulação da CIR de Franco da Rocha

com o apoio dos 5 Secretários Municipais da Região de

Saúde, e será conduzido de forma presencial e virtual

por 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 e por

Claudio Galvão – Apoiador Institucional do Conselho de

Secretários Municipais de Saúde – COSEMS – SP.
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OFICINA PREPARATÓRIA PARA ETAPA

MACRORREGIONAL DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL

DE SAÚDE

Dia 09 de maio foi realizada a Oficina Regional Preparatória

com participação dos Delegados (usuários, trabalhadores e

gestores) eleitos nas Conferências Municipais dos 05

municípios da Região de Franco da Rocha.

O objetivo da Oficina foi dialogar e subsidiar os delegados

para a elaboração e defesa de Diretrizes a fim de garantir

que a Participação e Controle Social da Região de Franco da

Rocha estivesse presente coletivamente no debate sobre as

necessidades da população em âmbito Regional. Além

disso, os delegados, em consenso, também se organizaram

para uma ampla defesa coletiva destas Diretrizes, para que

estas fossem consideradas e priorizadas na Etapa

Macrorregional que ocorreu em maio e na 8ª. Conferência
Estadual, que acontecerá de 28,29 e 30 de junho de 2019

em Serra Nega – SP.Um dos grandes objetivos das

Conferências Estaduais e da Conferência Nacional no 1º.
dos Governos Estaduais e do Governo Federal é que estas

Diretrizes possam e devam subsidiar a elaboração dos

Planos Estadual e Nacional de Saúde e com isso, contemplar

as necessidades loco Regionais de Saúde.

FÓRUM REGIONAL SOBRE REDES

DE ATENÇÃO

Este fórum reúne gestores e técnicos dos serviços da

rede pública de saúde dos 5 municípios (Caieiras,

Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã)

da região de Franco da Rocha, com o intuito de buscar

alinhamentos conceituais pois, tendo em vista a alta

rotatividade de profissionais da rede considera-se

momento oportuno para entendimentos e reflexões

sobre os fluxos e instâncias de pactuações em âmbito

regional. Atualmente a região possui o desafio de

implantar e implementar as Redes de Atenção à Saúde

(RAS) como: Rede Cegonha, Rede de Urgência e

Emergência, Rede de Atenção Psicossocial e Rede de

Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, entre

outras, bem como identificar potenciais nos grupos

técnicos que compõe a CIR para apoiar estes processos.

O grande desafio na implementação das Redes de

Atenção à Saúde é garantir o acesso aos serviços de

saúde a toda a população da região, de forma regulada,

humanizada e em tempo oportuno, utilizando para isto

ferramentas e dispositivos das Políticas de Educação

Permanente e Humanização. Outro grande desafio é o

ordenamento das redes a partir da atenção básica como

a norteadora da programação dos serviços de saúde que

deve ser pensada a partir das necessidades de saúde dos

usuários. E, este fórum, busca ampliar o diálogo com os

serviços sobre como deve ser pensada a organização das

redes de saúde baseadas no perfil epidemiológico das

regiões de saúde e nos impactos nos serviços de média e

alta complexidade. Entendendo, ainda, as redes de forma

descentralizada e capilarizada para garantir a articulação

de soluções baseadas em vínculos positivos

estabelecidos entre os usuários e os serviços através da

identificação de riscos e necessidades da população,

com vistas a integralidade do cuidado por meio de fluxos

organizados dos pontos de atenção. 

 Com essa expectativa foi realizado no dia 14 de maio o 1º.
Fórum Regional sobre as Redes de Atenção com o objetivo de

disparar conversas, alinhamentos conceituais, trocas de

experiência e análises, com gestores e técnicos dos 5

municípios da região de Franco da Rocha, que possibilite uma

reflexão crítica sobre o atual momento do desenvolvimento das

Redes Regionais de Atenção à Saúde – RRAS.Foi convidada a

assessora do Conselho dos Secretários Municipais de São

Paulo-COSEMS, Elaine Giannotti, que contribuiu para esse

processo reflexivo e de alinhamento conceitual sobre:

Regionalização, Redes de Atenção e linha de cuidado e seus

dispositivos, a transversalidade das ações regulatórias e de

educação permanente em saúde, o papel da Atenção Básica

com ordenadora das redes de atenção à Saúde, aspectos sobre

o financiamento das redes de atenção na atual conjuntura da

política de saúde.Apresentar e divulgar como estão as atuais

redes na região com perspectivas e propostas de

encaminhamentos e como os grupos técnicos da CIR podem

apoiar o desenvolvimento de ações.
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No mês de maio é celebrado o Dia Nacional da Luta

Antimanicomial, e a Prefeitura por meio das Secretarias de

Saúde, Cultura e Esportes e Lazer, em parceria com o setor de

Saúde Mental dos municípios de Mairiporã e Caieiras,

ofereceu à população da região uma programação especial

com atividades que incentivam a interação social das pessoas

que recebem atendimento psicossocial. 

O evento foi realizado no dia 17 de maio no Parque Municipal

Benedito Bueno de Morais. 

O movimento antimanicomial é caracterizado pela busca

pelos direitos das pessoas com transtorno mental,

posicionando-se contra o entendimento de que elas devem

ser isoladas para supostos tratamentos. 

Historicamente, o dia 18 de maio marca o encontro dos

trabalhadores da saúde mental, ocorrido em 1987 na cidade

de Bauru e que resultou em reformulação do modelo de

atenção à saúde mental, transferindo o foco do tratamento

que se concentrava na instituição hospitalar para uma rede de

atenção psicossocial. 

Para os trabalhadores da saúde mental é de vital importância

fortalecer os vínculos familiares e sociais e entender que essas

pessoas não precisam abrir mão do seu lugar na sociedade

para receber os cuidados e tratamentos necessários. 

O evento começou às 9h com um café coletivo, seguido pela

seguinte programação: 

- Apresentação da roda de capoeira do Centro de

Convivência e CAPS II; 

- Apresentação de sambas-enredo e uma roda de coco (dança

típica do nordeste), apresentada por uma equipe de

Mairiporã; 

- Estação de xilogravura e estamparia; 

- Aula aberta de circo; 

- Apresentação de musical; 

- Bloco da Casa Velha; 

- Jogos teatrais; 

- Estação de alongamento; 

- Treinamento funcional; 

- Caminhada final. 

 

 

DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA,

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
ARTISTAS DO CAPS II PARTICIPAM DA 2º FEIRA

DA SAÚDE DA UNIFACCAMP

Dando início às comemorações da luta antimanicomial,

integrantes da equipe de estágio do curso de enfermagem

do Centro de Atenção Psicossocial Luiz Marcelo Mazarini

Novaes, o CAPS II participou no dia 11 de maio da 2º Feira

de Saúde da Unifaccamp (Centro Universitário Campo

Limpo Paulista), em Campo Limpo Paulista,

acompanhados de Antonio Rosas Satilio e Erick Moreira,

que são atendidos no Caps. 

Ambos foram apresentar seus quadros e gravuras na feira

de saúde e lá tiveram a oportunidade de compartilhar

impressões, experiências com o público universitário e

participar das ações de saúde promovidas no local. O

professor Cláudio Rogério, orientador de estágio no CAPS

II, foi o idealizador da exposição e venda dos quadros dos

artistas. Além das telas, a feira contou com a venda do

bazar que possui bolsas personalizadas pelos próprios

usuários do serviço. O espaço vem promovendo ações de

valorização do trabalho artísticos das pessoas que vivem

com esquizofrenia e acabam se expressando por meio da

pintura a óleo sobre a tela. Eles também têm um ateliê

onde são vendidos esses quadros. A participação dos

artistas de Franco da Rocha na feira lembrou a luta pela

abertura dos centros de atenção psicossocial e a

importância do tratamento em meio aberto e comunitário

do SUS, que tiveram início a partir da Reforma Psiquiátrica,

ocorrida nos anos 70. A reforma propunha, entre outras

coisas, a reinserção social das pessoas com transtornos

mentais, bem como o acesso ao tratamento humanizado,

longe dos manicômios e com a participação da família e da

comunidade. Os esforços dos trabalhadores da área da

saúde resultaram na aprovação da Lei 10.216 de 2001,

(conhecida como a Lei de Reforma Psiquiátrica),

garantindo a proteção e os direitos da pessoa com

transtorno mental. 
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O município de Franco da Rocha, por meio da gestão do

prefeito Kiko Celeguim, continua a investir na produção e

qualificação dos serviços de saúde e amplia o quadro das

equipes da Estratégia Saúde da Família da Atenção Básica

que passa a contar com mais Enfermeiros, Agentes

Comunitários de Saúde,

Administrativos, Auxiliares de Enfermagem e Dentistas.

A Secretaria da Saúde, através da Diretoria de Atenção

Básica oferece aos recém-chegados um Curso Introdutório

com o objetivo, a partir da orientação da Política Nacional

de Atenção Básica (PNAB), qualificar os profissionais que

ingressaram com conteúdos sobre a Estratégia Saúde da

Família (ESF), como: a Atenção Básica no contexto das

políticas públicas de saúde e as estratégias de

implementação; a organização dos sistemas locais de

saúde, com ênfase no planejamento de base territorial; o

processo de trabalho das equipes; a atuação

interdisciplinar e participação popular.

Além disso, este curso pretende ser um dispositivo para a

atuação das equipes de Saúde da Família (SF),

aproximando-as dos conceitos e das práticas que esta

estratégia requer, permitindo a integração das ações das

equipes com aquelas preconizadas pela PNAB que

Valorize o desenvolvimento de boas práticas clínicas por

parte dos profissionais, integradas com ações que

fortaleçam as ações de promoção de prevenção, a

educação popular, a gestão participativa e o exercício real

do controle social por parte das comunidades atendidas

pela ESF.

CURSO INTRODUTÓRIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA

SAÚDE DA FAMÍLIA

ATENÇÃO BÁSICA

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEAPOSTANDO

NA AMBIÊNCIA

As UBS apostam na transformação dos seus espaços,

criando espaços coletivos, acolhedores, contribuindo

assim no processo de produção de saúde e de

espaços saudáveis.

PROGRAMA DE SAÚDE NAS ESCOLAS - PSE

 

 

E as ações do PSE ( Programa Saúde na Escola) continuam

com força total! Muitas escolas do município receberam

este mês os profissionais da Saúde, levando até eles muitos

serviços. Entre eles a vacina contra a gripe. E continuamos

realizando a verificação da caderneta de vacina, realizando

testes de acuidade visual, antropometria, alimentação

sudável, cultura da paz, saúde bucal, gravidez na

adolescência. Ações que contaram com vários

profissionais: médico, dentista, fonoaudiólogo, enfermeiro,

educador físico, nutricionista.
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“DIA D DA VACINA CONTRA A GRIPE”

As UBS iniciaram o dia 04 de maio (sábado) abrindo suas portas para intensificar a campanha de vacinação contra

a gripe do grupo prioritário. Grupo este, que está mais propenso a desenvolver complicações causadas pelo vírus

influenza. Os profissionais aproveitaram para atualizar as cadernetas de vacina das crianças, gestantes e

puérperas.

Os Agentes Comunitários de Saúde -  ACS, tiveram um papel bastante importante ajudando na divulgação da

campanha da vacinação contra a gripe em suas visitas domiciliares.

 

As UBS e o SAD realizam vacinação domiciliar contra a gripe

Os pacientes acamados e com problemas de locomoção receberam visita dos profissionais da Saúde da

Estratégia da Saúde da Família e do SAD para serem vacinados contra a gripe.

ORIENTANDO E PROMOVENDO SAÚDE

 

As UBS promovem encontros com seus usuários não

apenas dentro do seu espaço,mas ultrapassam os muros

e fazem rodas de conversa em outros espaços da

comunidade, entre eles o Centro de Referência de

Assistência Social - CRAS, Escolas entre outros. Com o

intuito de trocar saberes,informando e orientando como

prevenir doenças ou conviver com elas. Os temas dos

encontros são realizados de acordo com a necessidade

de cada território. A participação do Núcleo Ampliado de

Saúde da Família -  NASF é de grande relevância nestes

encontros .

 

GRUPOS DE ORIENTAÇÕES NAS UBS
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Em cumprimento a Lei Complementar Nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, a Secretaria Municipal da Saúde de Franco

da Rocha, no intuito de tornar públicas as ações realizadas no 1º quadrimestre do exercício do ano de 2019,

apresentou dia 30 de maio as 10 horas na Câmara Municipal  as Ofertas de Produtos e Serviços, Execução

Orçamentária e Indicadores de Saúde.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Secretaria Municipal de Saúde  parabeniza a todos profissionais da Enfermagem e os

Assistentes Sociais, pelo cuidado com a população.

06/06 - 2ª Oficina Regional do Curso Básico de
Regulação.
13/06 - Início do Curso Regional de Educação
Permanente para Qualificação da Atenção Básica.
27/06 - 2ª Oficina Regional do Curso de Educação
Permanente para Qualificação da atenção Básica.

 

P R O G R A M A Ç Ã O  J U N H 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


