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Com a chegada do mês de outubro, a prefeitura, por meio da
Secretaria da Saúde, preparou atividades especiais em apoio
ao movimento “Outubro Rosa”.Ações como coleta de exames,
testes rápidos, palestras, rodas de conversas, oficinas e
atividades físicas foram disponibilizadas em diversos pontos
da cidade. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA),o
câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no
mundo e no Brasil, depois do câncer de pele (não melanoma),
correspondendo a 29% dos casos novos de câncer por
ano.Por isso é importante o diagnóstico precoce que auxilia ao
combate do câncer de mama reduzindo a mortalidade por este
tipo de câncer.

Convocação para Eleição do Conselho Municipal de
Saúde 2019-2021;
Posse dos Conselheiros Gestores Locais de saúde;
Campanha "Outubro Rosa"
Ação extra muro - Discussão sobre Saúde da
Mulher;
Academias de Saúde e Projeto Viver Bem;
Plano de Parto;
Capacitação com os ACS sobre Acidentes com
escorpiões;
1ª Corrida "Outubro Rosa";
Orientação sobre câncer de mamas e gincana de
vôlei no CAPS IJ;
Varredura contra o Sarampo;
Oficinas Municipais do projeto de Educação
Permanente para Qualificação da Atenção Básica;

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVOCA PARA ELEIÇÃO DE NOVOS REPRESENTANTES

Conselho Municipal de Saúde (CMS) realizará eleição para novos membros, que atuarão no período 2019 - 2021. A
votação acontecerá na sexta-feira, 8 de novembro às 17 horas na Praça da Saúde, localizada na rua Nelson Rodrigues,
s/n, Centro.As inscrições poderão ser feitas até às 18 horas do dia 8 de novembro, no mesmo local.O conselho tem por
finalidade atuar na formulação e no controle de execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social da saúde nos setores públicos e
privados.Órgão colegiado de caráter deliberativo e permanente, o conselho é formado por prestadores de serviço,
representantes do governo, profissionais da saúde e também por usuários. A representação acontece de maneira
paritária, sendo 50% de representantes de usuários, 25% de trabalhadores da saúde, 25% de representantes do governo
e prestadores de serviços privados.A função do conselheiro municipal de saúde não é remunerada, sendo considerada
de relevante interesse público. Serão eleitos, 12 conselheiros e 12 suplentes para um mandato com duração de 2 anos (2019-2021).
Para mais informações acesse http://www.francodarocha.sp.gov.br/franco/artigo/noticia/9203

CONSELHEIROS GESTORES DA SAÚDE TOMAM POSSE EM CERIMÔNIA NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Em cerimônia realizada dia 11 de outubro na Secretaria Municipal de Educação, tomaram posse os novos Conselheiros
Gestores das Unidades de Saúde. Foram eleitos pela população, representantes titulares e suplentes do segmento
Usuários. Além disso, profissionais de saúde também elegeram seus representantes no segmento Trabalhadores em
Saúde. Os eleitos que possuem mandato de dois anos - (2019-2021) têm a missão de contribuir para a evolução da
qualidade do serviço público oferecido na saúde .
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ATENÇÃO BÁSICA
CAMPANHA "OUTUBRO ROSA"
No mês de outubro, as UBS de Franco da Rocha tiveram um mês com uma programação intensa com foco na
prevenção e tratamento do câncer de mama. Orientando sobre o cuidado e encorajando as mulheres a realizarem seus
exames.

*

DISCUTINDO A SAÚDE DA MULHER – AÇÕES EXTRAMURO
Além das ações internas nas salas de espera das UBSs, também foram realizadas muitas ações extramuros em
diferentes pontos da cidade: nos terminais de ônibus leste e oeste, na praça próximo a estação ferroviária Baltazar
Fidelis, no Parque Municipal Benedito Bueno de Morais, loja de perfumaria Soneda, no centro da cidade. Esteve
presente também na ação programa para o Dia das crianças no campo de futebol do Lago Azul, a equipe esteve
presente ainda no CRAS da Vila Bazu oferecendo vários serviços referentes à saúde da mulher: coleta de
papanicolau, encaminhamento para mamografia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido e teste de
acuidade visual.

OFICINA DE LENÇOS
Na Praça da Saúde foi realizada uma oficina de
lenços , onde as mulheres foram ensinadas a
fazer turbantes com objetivo de melhorar a
autoestima. A oficina foi um grande sucesso!!!

ACONTECEU NAS UBS
As UBS, além de desenvolverem durante todo o mês
de outubro as ações referentes à Saúde da Mulher,
continuaram as ações de prevenção realizando os
grupos de orientações referente a hipertensão,
diabetes, obesidade entre outros.

*

ACADEMIAS DA SAÚDE E PROJETO VIVER BEM
Os profissionais das Academias da Saúde também estiveram presentes nas ações do "Outubro Rosa" mostrando a
importância do cuidado físico na saúde das mulheres. As atividades de encerramento no CSU, foi um sucesso !
A psicóloga do Nasf-AB participou das aulas de pilates e do grupo de mulheres da Academia da Saúde desenvolvendo
rodas de conversa e levando-as a uma reflexão sobre o empoderamento feminino.

PLANO DE PARTO
Dia 29 de outubro, os profissionais da Atenção Básica,
Casa da Mulher, CDP Feminino e das maternidades de
Caieiras e Francisco Morato estiveram presentes num
encontro com Instituto de Saúde para discutir a
importância do plano de parto. O Plano de Parto é um
documento onde os desejos das gestantes são
expressados, podendo ser construído com envolvimento
do seu companheiro, familiares e a equipe de saúde.
Esse documento facilita a comunicação entre ela e
quem irá assisti-la no momento do parto.

CAPACITAÇÃO PARA OS ACS SOBRE
ACIDENTES COM ESCORPIÕES
Diante o aumento dos acidentes com os escorpiões, a
Secretaria de Saúde, promoveu um encontro entre os
agentes comunitários de saúde e os profissionais do setor
de controle de Vetores e Zoonoses para fazer uma revisão
das orientações sobre as medidas de prevenção para que
os agentes comunitários possam orientar a população de
maneira segura.

1ª CORRIDA "OUTUBRO ROSA" CONTRA O CÂNCER DE MAMA
A 1ª Corrida Outubro Rosa Contra o Câncer de Mama aconteceu dia 27 de outubro, com o objetivo de alertar as
mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.Foi um grande
sucesso!

*

ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
No dia 18 de outubro CAPS IJ realizou uma ação junto
às mães dos clientes do equipamento com o objetivo de
orientar sobre a campanha do Outubro Rosa. Com a
fala das técnicas as mães puderam receber informações
atualizadas sobre a necessidade dos exames
preventivos das mamas e do câncer do colo do útero.
Após as orientações, foi realizada uma dinâmica com as
participantes com o objetivo de trabalhar o tema auto
cuidado. O evento foi finalizado com um coffee break.

No dia 24 de outubro CAPS IJ também realizou um
evento voltado às famílias com o objetivo de estimular
os laços afetivos/vínculos familiares numa grande
gincana de vôlei. A ação contou com a participação de
todos que puderam estar juntos e misturados numa
tarde de diversão e descontração, tão importante para
nossa saúde mental! Os adultos puderam reaprender a
ser criança e os jovens puderam compartilhar dessa
alegria com seus responsáveis.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VARREDURA CONTRA O SARAMPO
A Secretaria Municipal de Saúde através da
Vigilância Epidemiológica realizou no mês de
outubro novas varreduras para vacinação
contra o sarampo. O objetivo é conter o avanço
da doença e garantir proteção para as pessoas
que possam ter tido contato com o vírus.

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO
PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nos dias 03 e 31 de outubro , foram realizadas a 3ª e 4ª Oficina Municipal do Projeto de Educação Permanente para
qualificação da Atenção Básica, com as seguintes abordagens:
Análise e reflexão sobre as oficinas municipais e locais,
Régua do processo de formação
Planejamento da Saúde do Território
Gestão dos processos de trabalho da Atenção Básica
Caixa de ferramentas para a Gestão do cuidado do indivíduo e sua família
Jogo do Fluxograma - Discussão sobre as linhas de cuidado, acolhimento e fluxos na UBS
Conceituando o acolhimento na atenção básica

*

A Secretaria Municipal de Saúde parabeniza a todos os Agentes Comunitários e Agentes de Edemias,
Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Médicos, Dentistas, Funcionários Públicos e agradece a
todos pelo bom trabalho prestado aos nossos munícipes.

PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO
Campanha Novembro Azul
Eleição e posse do Conselho Municipal de
Saúde
5ª Oficina Regional para qualificação da
Atenção Básica

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

