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NESTA EDIÇÃO
IX Conferência Municipal de Saúde.
33º Congresso de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo-COSEMS SP
Carnaval
Semana de Comemoração ao dia da Mulher
Pilates
Tabagismo
Mutirão de Combate à Dengue

IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerada Etapa Municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde como
dispõe a Resolução 613/18 do Conselho Nacional de Saúde .
Diariamente temos desafios a serem enfrentados para a defesa da saúde pública, e entre esses temos a
resistência aos mais violentos ataques aos princípios e diretrizes do SUS realizados por forças que buscam
retroceder esse direito conquistado pelo povo brasileiro.
A IX Conferência de Saúde realizada pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Saúde no
dia 23 de março foi um dos principais espaços democráticos para a construção de políticas públicas de
saúde para Franco da Rocha e consequentemente para a Região, Estado de São Paulo e Brasil.
Esta Conferência foi um encontro entre Usuários, Trabalhadores e Gestores do SUS e teve como objetivo a
apresentação e defesa de propostas e diretrizes que serão representadas pelos delegados eleitos nas Etapas
Macrorregional, Estadual e Nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde com Tema: “Democracia e
Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento”,
O prefeito Kiko destacou a necessidade de manter as conquistas alcançadas pelo povo na rede pública.
“Saúde pública é um desafio e hoje nós percebemos que também tem que ser defendida todos os dias. O
SUS é um direito conquistado pelo povo”
Após a abertura do evento o público participou de uma palestra com o professor titular do Departamento de
Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo Marco Akerman.
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33º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS SP
Franco da Rocha marcou presença no 33º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
(COSEMS), que aconteceu entre os dias 27 a 29 de março, em Águas de Lindóia, interior paulista. A edição de 2019
quebrou recorde de inscritos, com pelo menos 1.650 candidatos de 290 municípios do Estado de São Paulo.
O tema deste ano foi “Saúde e Democracia: consolidação e financiamento do SUS” e contou também com a 16ª Mostra
de Experiências Exitosas dos Municípios obtendo um total de 995 trabalhos, além do 9º Prêmio David Capistrano, que
consiste em um incentivo às experiências transformadoras, prêmio que Franco da Rocha conquistou em 2018.
Todos os idealizadores do município que enviaram seus projetos estiveram presentes no Congresso, sendo o total de
33 trabalhos enviados, com propostas inovadoras que traziam projetos focados nas necessidades e realidades vividas
pelos moradores locais
Dentre esses projetos se destacaram 03 e serão levados para o Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde
- CONASEMS, para representar o Estado de São Paulo junto a outros projetos, nas amostras envolvidas com o SUS, que
acontecerá no mês de julho, em Brasília.
Os projetos que serão apresentados no CONASEMS são:
– Processo Formativo de Apoio em Saúde Mental em Franco da Rocha - Eixo gestão de pessoas, do trabalho e
educação permanente;
– Estruturação da rede de Saúde de Franco da Rocha: Análise do Financiamento das ações por meio de transferência
de recursos obrigatórios e voluntários ao município - Eixo Gestão em Saúde e Inovação tecnológica;
– Democratização da Saúde: direitos e avanços da saúde no sistema prisional - Eixo Atenção Básica.

ATENÇÃO BÁSICA
CARNAVAL
Os profissionais da Atenção Básica intensificaram as
ações de prevenção neste Carnaval. A ação teve
como foco chamar a atenção para o uso de
preservativo, método eficaz para a prevenção das ISTs
(infecções sexualmente transmissíveis). Além do
trabalho desenvolvido nas UBSs, foram distribuídos
aproximadamente 9 mil preservativos no Terminal
Municipal Leste e no Parque Municipal. Também foi
oferecido testes rápidos .

SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA
MULHER
Todas as unidades de saúde estiveram voltadas à
Saúde da Mulher, nas salas de espera foram
abordados variados assuntos relacionados ao
interesse das mulheres, agenda livre para coleta de
Papanicolau e encaminhamentos de mamografia. O
serviço também foi levado para atender às mulheres
ao centro da cidade, no Parque Municipal.

PILATES
A Atenção Básica fortalece a parceria com o
Esporte e amplia polos e vagas para a atividade de
pilates no município..

TABAGISMO
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria da Atenção Básica promoveu no mês de março/19 uma
capacitação aos médicos,farmacêutico, psicólogos e enfermeiros da rede para atuarem nos grupos com as pessoas
que tem interesse em parar de fumar.

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TODOS JUNTOS CONTRA A DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZICA E FEBRE AMARELA
A Secretaria municipal de Saúde de franco da Rocha, realizou no dia 30 de março, o 2° mutirão de combate ao
mosquito Aedes aegypti. A Equipe de Zoonoses e agentes comunitários de saúde percorreram as ruas do bairro Lago
Azul e vistoriaram 1.754 residências.
Durante a vista orientaram os moradores a eliminarem possíveis criadores do mosquito e entregaram panfletos
explicativos

De 10 de abril a 31 de maio acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde a
Campanha de vacinação contra a Influenza.
De 10 a 20 de abril serão vacinadas as crianças de seis meses a cinco anos
de idade e as gestantes, após será aberta aos demais grupos prioritários:
idosos, profissionais da saúde e da educação, portadores de doenças
crônicas e indígenas.
O dia D acontecerá no dia 04 de maio, em todas as UBS, das 08 as 17 horas.

DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA,
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Carnaval no CAPS II
No dia 29 de março foi realizado o CarnaCAPS, Carnaval no CAPS II como não poderia faltar, uma data do
calendário nacional que traz muita alegria e festival de diversidade para todos.
Neste dia festivo tivemos a presença de cerca de 60 usuários entre eles os moradores das Residências
Terapêuticas do município .
Fizemos confecção de balangandas e máscaras para o desfile de Carnaval, além do baile de máscaras
Abrimos com uma bela roda de capoeira da Mestre Costinha.
E pra finalizar tivemos apresentação circense de Marcelo e Priscila, do Centro Cultural
Todos unidos e loucos pela diversidade humana e cultural.

PROGRAMAÇÃO ABRIL
02/04 - Oficina “Produza você mesmo sua Informação,"
com Francisco Troccoli da Secretaria Municipal de
Saúde do município de São Paulo.
09/04 - Encerramento com entrega de Certificado das
Oficinas de formação dos profissionais da Rede no uso
do Caderno de Saúde Reprodutiva, Parto e Puerpério,
com apoio do Instituto de Saúde do Governo do Estado
de São Paulo

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

