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N E S T A  E D I Ç Ã O

É justamente nessa época mais fria do ano, entre
junho e julho, que muitos doadores acabam
viajando por causa das férias e os estoques de
sangue caem cerca de 40%, mas a demanda não
diminui, principalmente por causa dos acidentes
nas estradas.

Nos dias 13 e 27 de junho realizamos  Oficinas Regionais para

qualificação da Atenção Básica, como estratégia educativa

para operacionalizar o apoio estadual, com vistas à

organização dos processos de trabalho na Atenção Básica (AB)

na perspectiva da atenção às condições crônicas.

O objetivo desta qualificação é disponibilizar, para os

participantes das oficinas, uma programação detalhada que

permita ajustes às realidades locais, para construção coletiva

de aprendizagem e incorporação de conhecimentos ao

cotidiano do trabalho das equipes da AB em seus municípios.

A formação dos participantes será desenvolvida em 12

encontros, com 8h horas de duração cada um. A cada oficina

os participantes serão desafiados a refletirem sobre o contexto

loco regional da AB e sobre a potencialidade da reorganização

dos processos de trabalho numa perspectiva da atenção às

condições crônicas, e com isso desencadear em seu território,

movimentos de produção de mudanças nas práticas da gestão

do cuidado.

 

2ª OFICINA REGIONAL DE  DO CURSO
BÁSICO DE REGULAÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE

PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA
QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

 No dia 04 de junho foi realizado o segundo Encontro

Regional do Curso Básico de Regulação com a 

apresentação da estrutura do Curso, conteúdos dos

quatro módulos e o projeto aplicativo. Foi apresentado

também aos participantes como acessar, navegar na

plataforma EAD, como realizar as atividades na

plataforma e prazos para participação nos fóruns. 

Conforme pactuado no encontro anterior, os

participantes deveriam pesquisar e trazer informações de

seus municípios sobre  Plano Municipal de Saúde, a

Programação Anual de Saúde, Relatório de Gestão,

Portarias, Leis.

O Curso também prevê projetos de intervenção e neste

dia foram debatidas algumas ideias para nortear estes

projetos, como: Gestão da fila – qualificação da fila com

protocolo, trabalhar formas de comunicação sobre os

encaminhamentos,Avaliação e redesenho do processo

de trabalho para otimização dos lançamento de dados

de faturamento, propostas para  redução absenteísmo,

etc.

Os participantes  trabalharam em seus grupo para

discussão e planejamento do projeto de intervenção que

será apresentado no último encontro presencial.
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No dia 27 de junho no período da tarde aconteceu a Festa

Junina do CAPSij e Centro de Convivência que contou com a

presença de usuários e familiares. Durante o evento

aconteceram apresentações dos dois equipamentos de dança,

teatro e capoeira decorrentes das aulas do professor Luciano

Freire e do Mestre Costinha com o suporte das equipes de

ambos os setores. Após as apresentações, todos puderam

participar de uma grande quadrilha junina entre usuários,

familiares e funcionários, encerrando com comes e bebes típicos

da festividade. 

 

 

DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA,
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FESTA JUNINA NO CAPS II 

No dia 28 de junho o CAPS II realizou mais um arraia contando com muita diversão e animação dos participantes. Tivemos a

presença dos usuários do CAPS,  familiares e convidados especiais da Secretaria da Cultura.Cerca de 60 pessoas

participaram do evento, que teve barracas com brincadeiras e comidas típicas, sorteio de prêmios e uma grande quadrilha.

 

 

 
FESTA JUNINA NO CAPS IJ E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

4º MUTIRÃO DO ANO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI
A Secretaria de Saúde, por meio do setor de zoonoses, realizou

nos dias 1º e 2 de junho, o 4º mutirão de combate ao Aedes

aegypti de 2019. A ação aconteceu nos bairros Jardim Luciana,

Parque Santa Delfa, Parque Paulista, Jardim dos Reis e Vila

Eliza. O setor de zoonoses, junto aos agentes comunitários de

saúde, percorreram as ruas dos bairros vistoriando um total de

2.417 residências, onde foram encontrados alguns focos do

mosquito. Rapidamente os profissionais da saúde eliminaram

os criadouros e orientaram os moradores sobre como devem se

prevenirem quanto a proliferação do Aedes aegypti. 

Ao todo, participaram da ação 122 servidores (agentes

comunitários de saúde e agentes de vetores), que também

mostraram aos cidadãos quais são os ambientes e materiais

que favorecem a proliferação do mosquito como vasos de

planta, ralos, calhas, baldes, tonéis e as caixas d'água, que

foram devidamente cobertas durante o mutirão. 

 As ações são contínuas e serão realizadas durante todo o ano.

Os mutirões serão feitos em pontos específicos e necessários

da região, sempre aos sábados e domingos.
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Em 03 de Junho foi realizado o encerramento do

Curso Introdutório para os 63 novos colaboradores

da Rede de Atenção Básica, que a partir de agora

estarão inseridos nas equipes de Saúde da família

trabalhando na promoção e prevenção da saúde dos

territórios acompanhando a saúde da

população,fortalecendo desta forma a rede de

Atenção Básica do município.

ATENÇÃO BÁSICA

 

 

Programa Bolsa Familia é um programa de transferência de renda do Governo Federal, a Saúde participa ativamente

acompanhando a situação vacinal das crianças e o desenvolvimentos dos usuários que participam do programa. 

As UBS se mobilizam para prestar atendimento e realizando busca ativa dos que não comparecem para manter

atualizado o acompanhamento dessas famílias.

ENCERRAMENTO DO MÓDULO
INTRODUTÓRIO

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

INTERSETORIALIDADE

As UBS estabelecem parcerias exitosas na

construção das redes, pois a complexidade da

realidade social exigem a participação de

diversos atores para intervir nessas mudanças

e contribuir para a melhoria da realidade

auxiliando nas mudanças, bem como

estimular a ativação do sujeito.



*

 

 

Os grupos de orientação é uma das estratégias que consegue cada vez mais a participação dos usuários e a troca de

experiências vivenciadas e a participação da equipe multidisciplinar composta pelo NASF e pelas equipes de Saúde da

família contribuem para o empoderamento do autocuidado e essa construção conjunta de conhecimento torna-se

fundamental para a melhoria da qualidade de vida.As visitas domiciliares realizadas pela equipe multidisciplinar objetivam o

controle das enfermidades e seus agravos e dessa forma realizar o acompanhamento da evolução do quadro clínico destes

pacientes.

ACONTECEU NAS UBS

MATRICIAMENTO

VISITA DOMICILIAR

GRUPO DE ORIENTAÇÃO SOBRE
PRÁTICAS CORPORAISGRUPO DE ORIENTAÇÃO COM GESTANTES

GRUPO DE ORIENTAÇÃO NA UBS DO
LAGO AZUL

ORIENTAÇÃO SOBRE
IST

GRUPO DE ORIENTAÇÃO
HIPERTENSÃO E DIABETES

GRUPO DE ORIENTAÇÃO COM

FONO

GRUPO DE ORIENTAÇÃO SOBRE
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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As Academias da Saúde e as UBS incentivam as práticas corporais e atividades físicas na produção do cuidado e de modos

de vida saudáveis na promoção da saúde e produção do cuidado, apostando no modo de vida saudável. Promovendo,

também, novas possibilidades de encontros e aproximação com e entre os usuários.

PRODUÇÃO DO CUIDADO E DE MODOS DE VIDA SAUDÁVEIS
 

O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

 

As UBSs continuaram realizando as ações nas escolas durante todo mês de Junho com as crianças e adolescentes,

onde a Saúde e a Educação permanecem unidas na promoção da saúde. Essa integração proporciona uma melhoria na

qualidade de vida.

16/07 - 3ª Oficina Regional do Curso Básico de
Regulação.
18/07 - Oficina Regional do Projeto de Qualificação na

      Atenção Básica.
11/07 - 2º ano de aniversário do CAPS AD.

 

P R O G R A M A Ç Ã O  J U L 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


