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Agosto Lilás é uma campanha realizada
anualmente, durante o mês de agosto, em alusão à
data de sanção da Lei Maria da Penha, com o
objetivo de sensibilizar a sociedade para o fim da
violência contra mulheres.

Eleição do Conselho Gestor Local 2019 - 2021.
3ª Oficina Regional do Curso Básico de Regulação .
3ª Oficina Municipal do Projeto de EPH para
Qualificação da Atenção Básica.
Treinamento sobre rede e fluxo da Central de
Regulação.
CAPS I no Evento no Centro PARALÍMPICO de SP c
Capacitação dos profissionais da Rede de Atenção
Básica.
Combate ao Tabagismo.
Atividades Educativas nas UBS.
Visitas domiciliares .
Atividade extra muro.
Academia da Saúde.
Campanha de vacinação contra Sarampo.
Campanha de vacinação antirrábica.

ELEIÇÃO DO CONSELHO GESTOR LOCAL

UBS PQ. VITÓRIA
13/08/19
UBS JD. DOS REIS
12/08/19

UBS VILA BELA
12/08/19

UBS MONTE VERDE
13/08/19

UBS MATO DENTRO
14/08/19

UBS LAGO AZUL
14/08/19

UBS JD. LUCIANA
15/08/19

UBS Centro
16/08/19

CAPS AD
16/08/19

UBS PQ. LANEL
16/08/19

CAPS IJ
26/08/19

CECO
19/08/19
CAPS II
19/08/19

PRAÇA DA SAÚDE
16/08/19

UBS V. ROSALINA
19/08/19

*

EDUCAÇÃO PERMANENTE
4ª OFICINA REGIONAL DO CURSO BÁSICO DE
REGULAÇÃO

3ª OFICINA MUNICIPAL PROJETO DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA

No dia 03 de agosto foi realizado o 4º Encontro
Regional do Curso Básico de Regulação com
objetivo de sistematizar os conteúdos abordados e
apresentação dos projetos aplicativos para apresentação
no próximo encontro que será o encerramento do Curso.

TREINAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO
SOBRE SISTEMAS E FLUXOS DE REGULAÇÃO
No dia 29 de agosto foi realizada a 2ª. Oficina Municipal do
Projeto de Educação Permanente para Atenção Básica,
com abordagem dos temas:
Territorialização e cadastramento familiar
Estratificação de vulnerabilidade familiar
Plano de cuidado para famílias vulneráveis

No dia 16 de agosto a Educação Permanente junto com a
Central de Regulação realizou uma oficina com a Rede de
Atenção Básica para aprimoramento profissional sobre os
processos e fluxos da Regulação.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CAPS I
No dia 03 de agosto aconteceu um evento no Centro
Paralímpico em São Paulo com a participação de alguns dos
usuários e familiares do CAPSi para dar início aos treinamentos,
que serão ofertados pelo próprio local. As aulas acontecerão
semanalmente e não tem prazo para acabar. O objetivo é
desenvolver habilidades esportivas que no futuro possam
revelar potenciais atletas dessa modalidade olímpica. Boa sorte
aos envolvidos!

*

ATENÇÃO BÁSICA

INVESTINDO NOS PROFISSIONAIS
Os profissionais da rede de Atenção Básica , neste mês de agosto participaram de enumeras ações de capacitação com o
objetivo de atualizar seus conhecimentos e com isso melhorar seu desempenho frente as situações vivenciadas no ambiente
de trabalho.A Diretora da Atenção Básica, Alessandra M. R. de Miranda e Dr Marcos Pauletto participaram do primeiro Curso
Nacional de Cuidados Colaborativos em Saúde Respiratória. Alguns médicos e enfermeiros da rede participaram do XXVII
Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, apostando na melhoria da prevenção, diagnóstico e controle da
hipertensão arterial. As Enfermeiras Paola Mandri, Laura Versetti, Gisele Fagundes e Fernanda Camargo da Atenção Básica
realizaram uma capacitação para atuarem como multiplicadores da realização de Teste Rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C
para toda a rede. Membros de todas as equipes da Saúde da Família vem participando de um projeto de qualificação da
Atenção Básica. Utilizando ainda, os espaços de Educação Permanente, o psiquiatra do Nasf AB promoveu um encontro com os
médicos da estratégia de saúde da família com o objetivo de discutir uma rede de matriciamento dos encaminhamentos
realizados sobre a saúde mental. Nas UBS, estão acontecendo oficinas realizadas pelos profissionais do Instituto de Saúde
referente à implantação das linhas de cuidado apresentada no Caderno de Atenção à Saúde Reprodutiva, Pré- Natal, Parto e
Puerpério, o qual foi desenvolvido em parceria com os profissionais da Secretaria de Saúde de Franco da Rocha.

COMBATE AO TABAGISMO
As UBS oferecem grupos para as pessoas
interessadas em parar de fumar. No dia, 29
de agosto, o Dia Nacional de Combate ao
Fumo realizaram um encontro no Parque
da Cidade que contou com farmacêutica,
psicóloga e alguns agentes comunitários
de saúde para divulgar o serviço e prestar
esclarecimentos sobre as atividades
realizadas.

ATIVIDADES EXTRA MURO
Os profissionais da saúde da UBS Dr Leopoldino José dos Passos,
do bairro do Parque Vitória, promoveram uma ação no bairro
Pretória referente à Saúde das Mulheres, utilizaram um espaço
local para realizar o evento.

*

ATIVIDADES EDUCATIVAS
Os grupos de orientação sobre variados temas como Saúde da Mulher, Gestantes, Hipertensos,
Orientação aos pais entre outros, foram realizados em todas as UBS do município.

Diabéticos,

VISITAS DOMICILIARES
As visitas domiciliares realizadas pelas UBS são de extrema importância,
pois facilita o acesso à assistência integral e fortalece o vinculo entre o
usuário e seus cuidadores. Nestes casos, há melhor adesão ao
tratamento.

ACADEMIAS DA SAÚDE
Em 19 de agosto, O Educador Físico Aguinaldo Piques,
promoveu um encontro entre os
alunos e a profissional em quiropraxia Tábata Sarilho para uma
roda de conversa referente a saúde da coluna, pois o
desalinhamento da coluna causa dores e podem desencadear
diversas doenças. O encontro foi um sucesso!

*

PROTEÇÃO CONTRA O SARAMPO
Durante todo o mês de agosto, as UBS em parceria com a Vigilância Epdemiológica intensificaram as ações contra o sarampo,
devido ao surto que está assustando todo o Brasil! O Sarampo é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus do
sarampo e transmite-se facilmente por via aérea através da fala, tosse e espirros de uma pessoa infetada.A vacina contra o
sarampo é a unica forma eficaz na prevenção da doença. Para tanto todas as UBS realizaram uma busca ativa dessas crianças
menores de 01 ano que, até então não eram contempladas com a vacina, havendo uma ampliação na idade recomendada,
estendendo para as crianças acima de 06 meses de idade. Além de realizar os bloqueios e varreduras em locais pontuais, ou
seja, locais onde ocorreram casos suspeitos e confirmados da doença. Vários bairros receberam a visita dos profissionais da
saúde em casa, no Jardim Progresso, Vila dos Comerciários, Jardim Bandeirantes, Vila santista, Centro, Vila Margarida, Jardim
Luciana, Parque Pretoria, Vila bela, Vila Eliza E lago Azul. Foram aplicadas mais de 7 mil doses da vacina.

*

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Participação da Vigilância Epidemiólogica na Campanha de Combate ao Sarampo que ocorreu durante todo mês de Agosto.

ZOONOSES
Dia 17 de Agosto, vacinação Antirrábica na Praça Caieiras.

A Secretaria Municipal de Saúde parabeniza
a todos nutricionistas da Rede.

PROGRAMAÇÃO SETEMBRO
12 de setembro - Oficinas Municipais do Projeto de
Educação Permanente para Qualificação na
Atenção Básica.
03 de setembro - 5ª Oficina Regional do Curso
Básico de Regulação - ENCERRAMENTO
24 de setembro - Apresentação da Prestação de
Contas 2º Quad./19 para o CMS
26 de setembro - Audiência Pública da Prestação de
Contas do 2º Quad. / 19

FALE CONOSCO
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

