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O Outubro Rosa é uma 
campanha mundial 

realizada anualmente no 
mês de outubro, que 

busca a conscientização 
das mulheres a respeito 

da prevenção e do 
diagnóstico precoce do 

câncer de mama, 
aumentando as chances 

de cura e reduzindo a 
mortalidade. A 

campanha é simbolizada 
pelo laço cor-de-rosa.. 

Dando continuidade às  Oficinas de acolhimento com os 

profissionais de Saúde, dia 23 de outubro realizamos nossa 3ª 
Oficina Municipal de Acolhimento "SUS É FRANCO? FRANCO É 

SUS?" 

 

3ª OFICINA DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO 
DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE "SUS É FRANCO? 
FRANCO É SUS?" 

 

Dia 24 de outubro, realizamos uma Oficina   sobre o Papel dos 

Pontos da Atenção no Cuidado que irá compor o Caderno de 

Saúde Mental que está sendo montado em parcerias entre a 

Secretaria, as Diretorias e o Instituto de Saúde do Governo do 

Estado de SP. 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

*Mês "OUTUBRO ROSA" 
*11/10 - 4º Encontro presencial do Curso de
Formação de Apoiadores de Saúde Mental; 
*23/10 - 3ª Oficina de Acolhimento dos
trabalhadores 
*24/10 - Oficina sobre  do Caderno de Saúde
mental. 
*Campeonato InterCAPS Regional 
*Batizado de Capoeira CAPSII 
*Evento sobre INCLUSÂO do CECO e CAPS I 
*04/10 -Comemoração do dia do ACS. 
*Programa de Saúde nas Escolas - PSE 
*Fórum de Tuberculose 
*Cadastro de Castração de Cães e Gatos 
*Participação da Vigilância Epidemiológica e da
Zoonoses no" VEM PRO PARQUE" 
*Comemoração de 30 anos CRT e mobilização
contra Sifilis Congênita 
 

N E S T A  E D I Ç Ã O

OFICINA DE SAÚDE MENTAL

4º ENCONTRO REGIONAL DO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE APOIADORES DE SAÚDE 

MENTAL

Dia 11 de outubro, aconteceu o 4ª Encontro Regional do 

Curso de Formação de Apoiadores de Saúde Mental com

a participação dos 05 municípios :  Franco da Rocha, 

Caieiras, Cajamar, Francisco Morato e Mairiporã. 



CAPS II e CECO comemoram juntos o primeiro título de 

campeão no InterCaps Regional de Francisco Morato. 

A equipe mista de futebol do CAPS II e CECO de Franco da 

Rocha uniram forças e venceram o 5 Torneio InterCaps 

Regional de Futebol Professor Luiz  Felipe Corrêa Leite em 

Francisco Morato. 

A conquista foi possível com a união de jogadores dos 2 

times sob o comando do treinador Vander do CECO que 

treina o time todas as quartas feiras na quadra do CECO, 

fazendo a preparação para os campeonatos 

Nesse dia festivo, 19/10, os jogos ficaram assim: 

1) Caieiras 3x2 Franco 

2) Franco 3x0 Morato 

3) Franco 4x2 Mairiporã 

4) Franco 2x0 Várzea Paulista 

5) Franco 4x1 Caieiras (Final) 

Comemoramos a conquista com muita alegria e orgulho, 

pois o time CAPS já disputa há 4 anos os campeonatos de 

InterCaps tanto em Morato quanto em Campinas e esta foi 

a Primeira Vitória do time. 

No dia 17 de outubro o Centro de Convivência e 

o CAPS Infanto-Juvenil realizaram uma ação 

conjunta para o Outubro Rosa onde foram 

realizadas orientações em relação à prevenção 

do câncer de mama e do colo do útero. A 

programação contou com a participação da 

equipe dos dois equipamentos onde além dos 

temas citados também foi abordado o tema 

tabagismo, tendo sido realizada apresentação 

da oficina de teatro do Centro de Convivência 

para essa finalidade. Encerramos o evento com 

as marcações dos exames direcionados às 

mulheres e um café da manhã acolhedor. 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

No dia 26/10 foi comemorado o primeiro batizado de capoeira 

no CAPS II que corresponde a primeira graduação nesse esporte 

depois de quase 2 anos de treinos no CAPS II. 

Durante esses 2 anos os participantes que são frequentadores 

do CAPS II desenvolveram suas habilidades nesse esporte que 

agrega as pessoas, criam vínculos de afeto e amizade, traz saúde 

física e mental e promove respeito e solidariedade entre todos: 

equipe, treinadores, estagiários e usuários do CAPS. 

Ao atingir o primeiro nível dessa graduação, os frequentadores 

receberam a corda crua, daqui um ano essa corda mudará de 

cor, indicando que evoluíram mais no esporte 

Nesse dia contamos com os alunos graduandos, a equipe do 

CAPS, familiares e convidados 

Tivemos muita alegria e axé pra todos, encerramento com um 

farto café da manhã. 



ATENÇÃO BÁSICA

Dia 23/10 

Centro de convivência Vera Lúcia Magagnini Santos, participou com 25 

jovens de um evento no qual o tema principal era a INCLUSÃO, 

desenvolvido na Escola Estadual Jocimara Vieira da Silva. 

Os jovens do CeCo fizeram apresentação da peça de teatro: "O vilão 

fumo",  trazendo a tona de forma descontraída uma reflexão sobre um 

tema  bastante importante, que é o tabagismo na adolescência! 

Proporcionar aos jovens autoestima como forma de qualidade de vida é 

uma de nossas atribuições, em conversa com os jovens após o encontro, 

percebemos que eles se sentiram muito bem e importantes ao passar a 

informação de que cigarro causa doenças! Troca de afetos e saberes! 

04/10- DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

O  Agente Comunitário de Saúde – ACS é um 

personagem muito importante na 

implementação do Sistema Único de Saúde, 

fortalecendo a integração entre os serviços da 

Atenção Primária à Saúde e a comunidade. 

O município de Franco da Rocha, passou por 

um longo período contando com agentes 

comunitários de saúde em apenas em algumas 

UBSs, os bairros contemplados eram Jdim 

Luciana, Jdim Bandeirantes, Lago Azul, Mato 

Dentro e Monte Verde. A partir de 2015 todas 

as UBSs passaram a contar com estes 

colaboradores que muito contribuem para o 

cuidado com saúde das pessoas. 

Outubro Rosa. 

CAPS AD em ação: "Um toque de 

prevenção é essencial" 



UBS JARDIM BANDEIRANTES

 ATIVIDADES "OUTUBRO 
ROSA" NO PARQUE

 UBS CENTRO

Durante todo o Mês de outubro a rede de Atenção Básica realizou ações nas UBS. Realizamos também ações em parceria 

com outros setores, como o Esporte e os Cras. Garantimos a ampliação de oferta de consultas e exames ligados à saúde da 

mulher e preparamos uma programação repleta de atividades que incentivam o autocuidado, a prevenção e a promoção da 

saúde. O objetivo foi sensibilizar a comunidade, de modo muito especial as mulheres, para a necessidade da promoção, 

prevenção e cuidado com a saúde. É importante que as pessoas tenham o autocuidado como premissa de vida. Precisamos 

conhecer nossa rotina e nosso corpo para podermos perceber alterações. Só assim temos a oportunidade de sentir e 

detectar precocemente se algo de anormal está acontecendo e procurar a Unidade de Saúde. Esse cuidado pode salvar 

vidas: o câncer de mama e de colo de útero têm grandes chances de cura se forem detectados precocemente” 

UBS JARDIM LUCIANA

OUTUBRO ROSA NAS UBS

UBS MATO DENTRO

UBS MONTE VERDE

UBS PARQUE LANEL

UBS VILA BELA

PALESTRA NO CRAS



 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

PSE - SAÚDE BUCAL

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de 

prevenção de doenças e agravos à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. 

Durante todo o mês de outubro foram desenvolvidas ações nas escolas, onde trabalhamos variados temas : Combate ao Aedes 

aegypti (dengue), Promoção das praticas corporais,  Prevenção uso álcool, tabaco e outras drogas, Promoção cultura paz, 

cidadania e direitos humanos, Prevenção de violência e outros acidentes, Identificação de educandos com possíveis sinais de 

agravos de doenças em eliminação, Promoção da avaliação saúde bucal e aplicação tópica de flúor, Verificação da situação 

vacinal, Promoção da segurança alimentar , nutricional e da alimentação saudável para  prevenção da obesidade infantil, 

Promoção da saúde auditiva, Direito sexual e reprodutivo, Promoção da saúde ocular. Foram 60 unidades de ensino entre 

escolas estaduais, escolas municipais (EMEB) e instituições de pessoas privadas de liberdade, totalizando 21443 educandos. 

ACUIDADE VISUAL

ACUIDADE VISUAL

ORIENTAÇÃO SOBRE SAÚDE

ORIENTAÇÃO SOBRE 

CUIDADO AOS PAIS

ORIENTAÇÃO SOBRE SAÚDE BUCAL

ORIENTAÇÃO SOBRE 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL



FÓRUM DE TUBERCULOSE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Evento promovido pelo CVE 

Na ocasião o município recebeu prêmio pelo 

critério de cura acima de 85%. 

E realização de teste de hiv em mais de 95% dos 

pacientes com tuberculose. 

 27 de outubro 

"VEM PRO PARQUE" a equipe da Vigilância 

Epidemiológica distribuiu panfletos  à população 

sobre hanseníase, em comemoração ao mês de 

combate a doença. 

27 de outubro 

*A Equipe da Zoonoses  participou do evento" 

VEM PRO PARQUE" ,fizeram inscrição para 

castração de cães e gatos e também realizaram 

vacinação Antirrábica . 

 

22 de outubro 

Cadastro de Castração de cães e gatos com 

palestra sobre posse responsável.



Estamos à disposição para orientação e esclarecimentos. 
 
E-mail: 
ephsaudefrancodarocha@gmail.com 
 
telefone (11) 4800-1912 
 
Praça da Saúde:Rua Nelson Rodrigues s/nº -Centro 

F A L E  C O N O S C O
*Mês "NOVEMBRO AZUL" 
*14/11 - DIA MUNDIAL E NACIONAL DE COMBATE A DIABETES 
*11/10 - Dia do Deficiente Físico. 
*27/11 - DIA INTERNACIONAL E NACIONAL DE LUTA CONTRA
O CÂNCER 
*CAMPANHA FIQUE SABENDO 
*OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 
*OFICINA SOBRE CADERNO DE SAÚDE MENTAL 
*27/11 - ENCONTRO COM ATENÇÃO BÁSICA 
*29/11 - OFICINA DE REGULAÇÃO 
*4ª OFICINA DE ACOLHIMENTO DOS TRABALHADORES  
 

P R O G R A M A Ç Ã O  N O V E M B R O

29 e 30 de outubro 

Evento em comemoração aos 30 anos do CRT 

Em conjunto foi realizado a 3 semana paulista de 

mobilização contra a sífilis congênita 

 

A secretária Municipal de Saúde parabeniza a todos os profissionais da rede e agradece o empenho de dos servidores do 

município no cumprimento das funções desempenhadas, que vem contribuindo para a formação de uma sociedade mais 

justa e ajudando no crescimento do município. 

Queremos agradecer pelo justo e merecido destaque, a todos os que, no esmero de suas funções, honram o cargo que 

exercem. 

 

PARABÉNS


