
01/12/19: Terminal Leste- Realização de teste rápido para HIV e distribuição de preservativo;
07/12/19: Praça Caieiras- Realização de teste rápido para HIV e distribuição de preservativo;
08/12/19: Feira Central- Realização de teste rápido para HIV e distribuição de preservativo;
17/12/19: Estação Ferroviária Baltazar Fidelis

A Secretaria de Saúde como sempre é muito envolvida nas campanhas de conscientização e através da Diretoria de
Atenção Básica, realizou um cronograma especial levando o serviço para fora dos muros das UBS.
Cronograma:

 
Internamente as Unidades Básicas de Saúde incentivaram a realização do teste rápido e também realizaram rodas de
conversas nas salas de espera, orientaram e esclareceram as dúvidas da população sobre os métodos de prevenção e
tratamento.A UBS Dr Osório César promoveu uma ação no bairro Jardim Alice, que é um bairro afastado da UBS , 
distribuíram panfletos,  preservativos e realizaram o teste rápido.
 

A Campanha Dezembro Vermelho tem o objetivo de conscientizar
a população sobre a prevenção do Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV) sendo o estágio final da doença conhecido como
Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), que causa
graves danos ao sistema imunológico, além de atacar as células
de defesa do corpo e deixar o organismo vulnerável a qualquer
tipo de doença oportunista.Segundo o Ministério da Saúde
estima-se que 866 mil pessoas vivem com o vírus no Brasil.
Contudo, ser portador do vírus HIV não é o mesmo que possuir
AIDS. Muitos indivíduos soropositivos vivem durante anos sem
desenvolver a doença, mas podem transmitir à outras pessoas
por meio de relações sexuais desprotegidas, bem como por
compartilhamento de seringas contaminadas ou até mesmo de
mãe para filho durante a gestação ou amamentação.

DEZEMBRO VERMELHO- 1º DE DEZEMBRO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS

Campanha "DEZEMBRO
VERMELHO";
Aconteceu nas UBS;
Entrega de EPI aos ACS;
Entrega de uniformes na rede de
Atenção Básica;
Equipamento de odonto;
Projeto "Viver Bem";
Encerramento do Projeto de E.P.H.
para Qualificação da Atenção Básica;
Confraternização dos CAPS AD e
CAPS IJ;
Intensificação de Ações de Combate a
Dengue;
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DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO PARA OS AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Além da intensificação das ações voltadas à campanha Dezembro Vermelho, as UBS continuaram desenvolvendo suas
atividades de rotina tais como grupos de orientação das gestantes, hipertensos, diabéticos, planejamento familiar, visitas
domiciliares, visita à maternidade entre outros.
 

ACONTECEU NAS UBS

Pensando na saúde dos trabalhadores, foram
distribuídos óculos de sol para  proteção dos ACS
durante o trajeto para realizarem as visitas
domiciliares.

ENTREGA DE UNIFORMES

Todos os profissionais das equipes da rede da Atenção
Básica receberam jaleco. Considerado como um
equipamento de proteção, pois proporcionam uma
proteção contra acidentes protegendo a pele do
contato com agentes de risco.

EQUIPAMENTO DE ODONTO

A UBS do Parque Vitória foi contemplada com duas cadeiras de odonto novas neste final de ano. Os resultados
conquistados através da saúde bucal é um avanço importante. A Saúde Bucal está inserida num conceito
amplo de saúde, integrada às demais práticas de saúde coletiva como parte integrante da saúde geral do
indivíduo.
 



ALUNOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO 
CENTRO

Neste ano, a secretaria de Saúde apostou alto no bem-estar da população do município. Ofereceu muitas opções de
atividade física tais como aulas nas Academias da Saúde, aulas de pilates, aulas de hidroginástica, yoga. Foi um trabalho
ousado, realizado em parceria com a Secretaria de Esporte para atender em diferentes pontos da cidade. Contamos
também com os espaços do CRAS que foram cedidos pela Secretaria de Assistência Social. A prática de atividade física
além de fazer muito bem para o corpo, reduz o risco de hipertensão, doenças cardíacas, acidentes vascular cerebral,
diabetes, entre outras. Além de fazer bem o corpo, faz bem para a mente, amplia o círculo social reduzindo o risco de
depressão e eleva a autoestima. 
 

PROJETO VIVER BEM

CRAS DO JD. LUCIANA

FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO NO POLO DO GINÁSIO DE
ESPORTES DO PQ. MONTREAL

ACADEMIA DE SAÚDE DA
 VILA LANFRACHI

POLO DO GINÁSIO DE ESPORTE NO     
 JD.  DOS REIS

PILATES NO C.I.E.

CRAS DO LAGO AZUL

ACADEMIA DE SAÚDE DO
PQ. VITÓRIA

PILATES NO C.S..U. UBS DO PQ. VITÓRIA



O encerramento do projeto de Qualificação da Atenção Básica aconteceu no início de dezembro. Um Projeto Regional
elaborado pelo Núcleo de Educação Permanente, que teve por objetivo a reorganização dos processos de trabalho, sendo
também, uma experiência para ampliar as possibilidades para o fortalecimento da Atenção Básica.
Em Franco da Rocha, dez Unidades Básicas de Saúde participaram do projeto. Foi uma excelente experiência! Pois os
encontros possibilitaram uma construção coletiva de aprendizagem e incorporação de conhecimentos que serão utilizado
em suas práticas de trabalho do cotidiano.

EDUCAÇÃO PERMANENTE
ENCERRAMENTO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

E o CAPS AD se despediu do ano de
2019 esbanjando saúde e alegria. 
Acreditando que tudo é possível, 
correndo atrás,  motivando o que
realmente dá prazer em viver!

No dia 12 de dezembro  das 10 às 15 aconteceu
no CAPSij uma festa de confraternização para o
encerramento do ano. A festa foi realizada pela
Secretaria de Saúde e contou com a presença de
cerca de 80 clientes do equipamento. Todos
puderam estar juntos num dia de diversão e
fortalecimento de vínculos sociais, cuidando
assim da saúde mental de modo geral. O
encontro foi encerrado com um lanche para os
participantes



Em Franco da Rocha, os mutirões de combate à dengue estão sendo feitos desde o começo do ano. Agentes de combate
à endemias (AGE), agentes comunitários de saúde (ACS) e outros profissionais do núcleo de zoonoses e vetores
percorrem os bairros realizando atividades preventivas, educativas e de controle vetorial. São visitadas residências,
comércios, canteiros de obras, escolas, dentre outros estabelecimentos públicos e privados, a fim de eliminar o mosquito e
as doenças transmitidas por ele. 04 de dezembro aconteceu mutirão no Centro onde os agentes visitaram 1004 imóveis e
dia 07 de dezembro no Lago Azul 956 imóveis visitados.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À DENGUE

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

A Secretaria Municipal de Saúde
parabeniza a todos os Fonoaudiólogos da
rede  e agradece a todos pelo bom
trabalho prestado .


