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ATENÇAO
SENHORES FUNCIONÁRIOS , FAVOR ANTES DE
INSERIR CONSULTAS OU EXAMES NO SISTEMA,
ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS, CARTÃO SUS E
TELEFONE. PACIENTES COM DADOS CADASTRAIS E
CARTÃO SUS DESATUALIZADOS, NÃO VÃO
CONSEGUIR AGENDAR RETORNO, ALÉM DE
DIFICULTAR A COMUNICAÇÃO QUANDO HOUVER
ALTERAÇÃO DE AGENDA OU NOVOS
AGENDAMENTOS DE CONSULTAS .

ELEIÇÃO DO CONSELHO GESTOR LOCAL NAS UBS.
3ª OFICINA REGIONAL DO CURSO BÁSICO DE
REGULAÇÃO .
2ª OFICINA REGIONAL DO PROJETO DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA.
COMEMORAÇÃO DE 2 ANOS DE FUNCIONAMENTO DO
CAPS A.D.
CONTINUIDADE DOS GRUPOS DE ORIENTAÇÕES NAS
UBS.
AÇÕES DE SAÚDE À POPULAÇÃO QUE RESIDE LONGE
DA UBS,
CAMPANHA JULHO AMARELO - "CONSCIENTIZAÇÃO
DA HEPATITES VIRAIS",
CONTINUIDADE DOS ESPAÇOS PARA ATIVIDADES
FISICAS,.

FIQUEM ATENTOS
ELEIÇÃO DO CONSELHO GESTOR LOCAL

A principal função do Conselho Gestor Local é
a de PARTICIPAR DA GESTÃO DAS UNIDADES
DE SAÚDE, entendendo que essa gestão deve
ser participativa e compartilhada, esse tipo de
gestão são atividades que buscam melhorar a
gestão do SUS com a participação dos
profissionais da saúde e da comunidade no
planejamento das políticas de saúde. Ela
garante a participação igualitária de cada
membro do grupo, considerando os diferentes
saberes e vivencias dos(as) participantes. A
Gestão Participativa está baseada na
construção de consensos, deve identificar e
reconhecer as diferentes opiniões num
processo de discussão e negociação. Vale
lembrar que participar é ter igualdade de
poder, domínio dos recursos e capacidade de
construção conjunta, convivendo com as
diferenças e superando conflitos.

*

EDUCAÇÃO PERMANENTE
3ª OFICINA REGIONAL DO CURSO BÁSICO DE
REGULAÇÃO

No dia 16 de julho foi realizado oTerceiro Encontro
Regional do Curso Básico de Regulação
Neste dia foi discutido em grupo ideias para nortear
a elaboração dos projetos os projetos de intervenção
e . Os participantes trabalharam em seus grupo para
discussão e planejamento do projeto de intervenção
que será apresentado no último encontro presencial
que será em Setembro deste ano.

2ª OFICINA PROJETO DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA

No dia 18 de julho foi realizada a 2ª. Oficina Regional do Projeto de
Educação Permanente para Atenção Básica, com o objetivo de
disponibilizar aos participantes conteúdos para construção coletiva de
aprendizagem e incorporação de conhecimentos ao cotidiano do
trabalho das equipes da AB. Este projeto prevê 12 oficinas, sendo 06
oficinas Regionais e 06 Oficinas Municipais que irão abordar os temas:
*Apoio e gestão na Atenção Básica, *Modelo de atenção às condições
crônicas e sua relação com cenário regional da AB, *Incentivo a
organização e prática de educação permanente como ferramenta de
formação dos trabalhadores e organização das práticas de saúde na
atenção básica,com vistas a implantação do modelo de atenção às
condições crônicas, *Territorialização e cadastramento familiar,
*Estratificação de vulnerabilidade familiar, *Plano de cuidado para
famílias vulneráveis, - *Acolhimento – fluxo de demanda espontânea e
fluxo de demanda dos agendados, *Fluxos de atenção aos usuários no
atendimento às condições crônicas, *Estratificação de risco para as
condições crônicas, *LC: Organização na UBS e na Rede, *Ações na
UBS para o Autocuidado Apoiado, *Gestão da Agenda de AB.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA,URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

O CAPS Álcool e outras Drogas Franco da Rocha completou dois anos em 11de julho com exposição de artes,
torneio de tênis de mesa, além de performances teatrais e musicais, e exposição dos trabalhos artesanais.

*

Aquecendo a tarde de inverno dos frequentadores e seus
familiares, foi oferecido um cardápio com diferentes tipos de
caldos e outras guloseimas.

O vice-prefeito Dr. Nivaldo esteve no local acompanhado
da secretária de Saúde, Lorena Oliveira, do Diretor de
Atenção Especialuzada Urgência e Emergência João
Henrique, da Apoiadora de Saúde Mental Kiki, do
presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Manoel
e de parte dos servidores e gestores do município.

O público assistiu a uma performance teatral realizada pelos usuários do
serviço. A apresentação,coordenada pelo professor Luciano Freire,
mostrou de forma simbólica o processo de acolhimento e reabilitação
disponibilizado no local. A proposta das cenas procurou abordar o
preconceito enfrentado pelas pessoas em tratamento e as
possibilidades de transformação pessoal e social por meio da arte.

Nas paredes da unidade foram expostos trabalhos artísticos
feitos pelos frequentadores. Nos painéis havia releituras de
obras do pintor Romero Britto como autorretratos e bustos
coloridos, além de pinturas livres em aquarela e um conjunto
de fotografias, exibindo as fases do tratamento efetuado no
CAPS AD.

Aliado importante na reabilitação dos frequentadores, o esporte
também foi uma das atrações da festa. Durante todo o dia, o público
participou de um campeonato de tênis de mesa organizado pela
especialista em saúde mental e atividade física adaptada, Débora
Martins, para mostrar a eles e seus familiares que são capazes de
desenvolver diversas habilidades sem os vícios ou com menos recaídas,
ja que melhora a autoestima e proporcionam novas
perspectivas.

Conquistas
Desde a inauguração, ocorrida em 11 de julho de 2017, mais de 780 pessoas foram atendidas no local.
O fluxo mensal da unidade chega a 200 atendimentos. Segundo levantamento realizado em junho são
121 pessoas em recuperação, ou seja, sem fazer uso de álcool e outras drogas.

*

ATENÇÃO BÁSICA
GRUPOS DE ORIENTAÇÕES
As UBS continuam promovendo ações de promoção de saúde desenvolvendo atividades educativas
de acordo com as necessidades da população com os diferentes grupos: hipertensos, diabéticos,
saúde mental, saúde da mulher, adolescentes, orientação aos pais, planejamento familiar, entre
outros. A realização desses grupos se dá em diferentes ambientes do território nas escolas, salão de
igrejas, Cras, até mesmo em lojas do comércio.

OFERECENDO AÇÕES DE SAÚDE À POPULAÇÃO QUE RESIDE DISTANTE DA
UBS

A equipe da UBS do Mato Dentro tem realizado ações de saúde para a população que reside distantes da
Unidade Básica de Saúde considerando as necessidades e as demandas da população local. Por se tratar
de uma área rural o território é bem extenso.
Para tal, utilizam um ponto de apoio mais próximo dessas residências.

*

A Secretaria de Saúde,através da Diretoria de Atenção Básica do
município promoveu várias ações para chamar atenção da população
e reforçar as medidas de prevenção quanto as hepatites virais, além
de orientar quanto à prevenção foi realizada a distribuição de 6000
preservativos e também kits para as unhas. Foram realizadas ações
espalhadas pela cidade, ofertando a possibilidade em realizar o teste
rápido, pois é uma forma simples de diagnosticar a doença e o
resultado é rápido, realizados 2100 testes rápido. Além das unidades
básicas de saúde oferecerem os testes rápidos, também foram
ofertados em vários pontos de grande movimentação de pessoas
como no Terminal de ônibus, estação de trem Baltazar Fidelis, feira
livre e no Parque Municipal.

A Secretaria de Saúde, através da Atenção Básica recebeu
Certificado para celebrar a contribuição do município no
enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS e IST na 11ª
Campanha Estadual de testagem rápida do HIV e Sifilis ,
realizando ações estratégicas para a ampliação do
diagnóstico precoce e Campanhas de prevenção.

*

ESPAÇOS GARANTIDOS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES
FISICAS
A Secretaria da Saúde, tem se esforçado para manter espaços que garantam a prática de atividades físicas espalhados por
todo o município. Além dos espaços, um quadro de profissionais qualificados que acompanham as atividades físicas. Estas
contribuem para a melhoria da saúde, prevenção de doenças e controle do estresse. Esses espaços oferecem tudo isso e
muito mais, pois ampliam o círculo social.No mês de julho houve muitas comemorações, aproveitaram para reviver
momentos do passado, participaram das atividades com roupas características e muita comida típica.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a população precisa atualizar os dados cadastrais.
A medida é necessária para que possam continuar utilizando os serviços de atendimento de saúde do município,
como consultas agendadas, exames e retirada de medicamentos. A atualização do telefone é fundamental para que
o munícipe receba os avisos de consultas com especialistas e cirurgias que os pacientes aguardavam por anos. “As
Unidades de Saúde tem tido imensa dificuldade para contatar os pacientes e avisar sobre as datas e horários
das consultas e/ou exames”.
Para realizar a atualização cadastral do Cartão do SUS, basta comparecer a UBS mais próxima da residência com
documentos. idão de nascimento (crianças). Atualize o cadastro e se mantenha informado. Com essa medida
podemos garantir que o nosso potencial seja usado preferencialmente para os munícipes.

FALE CONOSCO

PROGRAMAÇÃO AGOSTO
12 A 19 de agosto - Eleição do Conselho Gestor Local
01 e 29 de agosto - Oficinas Municipais do Projeto de
Educação Permanente para Qualificação na Atenção
Básica.
06 de agosto - 4ª Oficina Regional do Curso Básico de
Regulação.

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

