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Mês de setembro iniciou com a campanha 
de conscientização muito importante: o 

Setembro Amarelo. Promovida pelo Centro 
de Valorização da Vida aqui no Brasil desde 

2015, a campanha tem o objetivo de 
conscientizar a sociedade sobre o suicídio 
no país, dando luz a um assunto tão pouco 
falado e ao mesmo tempo extremamente 

importante. 

Nos dias 03 e 21 de setembro, recebemos a visita do 

Dr. Henrique Fonseca, professor da UNIFESP, membro 

da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 

(SOCESP) e Coordenador de Pesquisa. 

O objetivo da visita foi apresentar um trabalho que 

vem sendo realizado em alguns municípios do Estado 

de São Paulo, junto a SOCESP. O Estudo Épico Piloto, 

como é chamado o projeto, tem como objetivo 

“Aproximar o munícipe da área da saúde e assim 

auxiliar na prevenção e redução de eventos 

cardiovasculares”.O Épico é realizado em duas partes, 

primeiro é feito um levantamento de dados e depois é 

elaborada uma estratégia de educação e intervenção, 

baseada nas evidências apontadas. A nova linha de 

Cuidado Integral no município incorpora a ideia de 

integralidade na assistência à saúde, proporcionar o 

acesso a todos os recursos tecnológicos que o usuário 

necessita, de acordo com as diretrizes 

preestabelecidas, o que significa unificar ações 

preventivas, curativas e de reabilitação. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE RECEBE VISITA DA 
SOCESP – SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 Dando continuidade ao processo de treinamento, 

dias 03 a 06, 17 e 18 de setembro aconteceu nas UBS 

o acompanhamento" in loco" feito pelos profissionais 

da CROSS, Central de Regulação Municipal e 

Atenção Básica, com objetivo de iniciarmos 

efetivamente o processo de descentralização de 

alguns exames e consultas.

CAPACITAÇÃO NAS UBS PARA 
DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA  CROSS- 

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE OFERTA DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

*Visita da Sociedade  de Cardiologia de SP - Projeto Épico. 
*Capacitação "in loco" da CROSS nas UBS. 
*Curso de Formação de Apoiadores de Saúde Mental. 
*2ª Oficina de Acolhimento e Integração. 
*4ª Oficina sobre o Fundo Municipal de Saúde. 
*Atividades nas Academias de Saúde. 
*Prorrogação da Campanha de vacinação contra Sarampo e
Poliomelite. 
*Grupos realizados pelas UBS sobre Hipertensão,
Diabetes,Antitabagismo,Planejamento Familiar e Saúde da
Mulher. 
*Ações extra-muro realizadas pela UBS. 
*Atividades realizadas pelos CAPS e CECO. 
 

N E S T A  E D I Ç Ã O



A Secretaria Municipal de Saúde através do Grupo Técnico de 

Educação Permanente e Humanização promove mensalmente  

Oficina de Acolhimento e Integração com os profissionais da 

rede.No dia 28 de setembro promovemos a 2ª Oficina com 

objetivo Acolher tanto os profissionais que iniciaram carreira este 

ano  como os que já ingressaram nos serviços do município em 

anos anteriores para refletirem sobre o Sistema Único de Saúde - 

SUS, suas políticas e o impacto destas ações sobre  processos de 

trabalho em saúde , apresentar os instrumentos de planejamento 

com suas metas, indicadores de saúde e a estrutura organizacional 

da Secretaria, falar sobre o processo saúde - doença ,reflexão 

sobre o Acolhimento,  a Politica de Humanização e a importância 

da Participação Popular nos serviços e ações de saúde. Estas  

Oficinas de Acolhimento e Integração ocorrerão mensalmente e 

tem como objetivos, além da troca de experiência, o envolvimento 

e interação destes profissionais nas ações desencadeadas na rede 

e a importância delas para os pacientes do SUS. 

Formação feita para profissionais dos cinco municípios da Região de Franco da Rocha. 

(Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e  Mairiporã). 

O curso, com duração de 180 horas, sendo 40 h presenciais, 96 h à distância e 44 h de encontros nos municípios com os 

profissionais nas Unidades de Saúde, foi realizado pelo NEPH de Franco da Rocha, com apoio Pedagógico do Instituto de 

Saúde-SES que irá certificar os participantes. 

Estão participando 50 profissionais dos municípios. 

2ª OFICINA DE ACOLHIMENTO E 
INTEGRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

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

CURSO DE FORMAÇÃO DE 
APOIADORES DE SAÚDE MENTAL NA 

ATENÇÃO BÁSICA

4ª OFICINA SOBRE GESTÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 

PORTARIA 3992/2017
Dia 10 de Setembro participamos da 4ª Oficina 

Regional com o tema Gestão do Fundo Municipal 

de Saúde, com participação dos gestores  da 

região de Franco da Rocha, Mairiporã, Cajamar, 

Caieiras e Francisco  Morato e da facilitadora 

convidada do Conselho dos Secretários 

Municipais do Estado de São Paulo - COSEMS - SP 

Mariana Alves Melo.

Foram realizada 4 oficinas de formação para os 

profissionais totalizando 30 horas.



ATIVIDADES NAS ACADEMIAS DE SAÚDE
As Academias da Saúde é uma estratégia de promoção 

da saúde e produção do cuidado para os munícipes. 

Seu objetivo é promover práticas corporais e atividades 

físicas em conjunto com orientação sobre  alimentação 

saudável, educação em saúde, entre outros, além de 

contribuir para a produção do cuidado e de modos de 

vida saudáveis e sustentáveis.A novidade promovida 

pela Diretoria de Atenção Básica são as aulas no 

período da tarde com a Educadora Física Caroline 

Ferreira Fava , nas Academias do Parque Vitória e da 

Vila Lanfranch.

GRUPO DE PACIENTES HIPERTENSOS  E 
DIABÉTICOS PRATICANDO ATIVIDADE FÍSICA

ABRIGO EMERGENCIAL

As doenças crônicas, dentre elas o Diabetes 

Mellitus e a Hipertensão Arterial Sistêmica, 

são um crescente problema de saúde. As 

consultas individuais não conseguem 

abordar a integralidade do indivíduo, sendo 

as reuniões um espaço de estímulo social e 

troca de informações. Portanto as UBS 

buscam com os grupos traçar uma 

estratégia de educação, através de reuniões 

voltadas aos hipertensos, diabéticos , 

pautadas em rodas de conversas sobre 

temas  como alimentação saudável e 

atividade física. 

A Secretaria Municipal de Saúde através da Diretoria de Atenção 

Básica deu apoio ao Abrigo Emergencial nos meses de 

junho,julho,agosto e setembro.O abrigo oferta muito mais do que 

uma cama e 

cobertores para os indivíduos em situação de rua no âmbito da 

saúde, foram ofertados diversos procedimentos e serviços como:

PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA  DE 
VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E 

SARAMPO
A Campanha de vacinação contra Sarampo e 

poliomelite foi prorrogada até dia 14 de setembro e 

as UBS fizeram uma busca ativa das crianças que 

não tomaram a vacina . 

Nosso município foi um sucesso. 

Abaixo os dados e metas alcançadas pelo município 

na Campanha Nacional contra a Poliomielite e o 

Sarampo, prorrogado no mês de setembro: 

01 ano: 96,24% 

02 anos: 107,33% 

03 anos: 120,35% 

04 anos: 124,92% 

Cobertura Municipal: 111,54%

ATENÇÃO BÁSICA



AÇÃO EXTRA MURO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DO MONTE VERDE
No mês de Setembro a UBS do 

Monte Verde promoveu uma 

ação extra-muro na EMEB Ida 

Maria Francini  levando 

orientação sobre Higiene, Ação 

do Bolsa família e Vacinação nas 

crianças.  

 AÇÃO EXTRA MURO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

PARQUE VITÓRIA

 AÇÃO EXTRA MURO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DA VILA BELA
A Equipe Multidisciplinar formada 

por dentista, auxiliar de saúde bucal, 

fonoaudiólogo,enfermeiro e 

educador físico da UBS do Parque 

Vitória promoveu no dia 18 de 

setembro uma ação extra muro na 

EMEB José Mauro, contemplando 

com a ação 220 crianças.

No mês de Setembro a UBS da Vila 

Bela promoveu uma ação extra-muro 

na EMEB Guido Severino de souza 

levando orientação sobre Higiene, 

alimentação saudável,prevenção do 

câncer de mamas e colo de últero, 

pesagem do Bolsa família e 

agendamento de papanicolau.

GRUPO DE ORIENTAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO 
FAMILIAR NA UBS DO PARQUE VITÓRIA

O planejamento familiar é uma forma de assegurar que as 

pessoas tenham acesso à informação, a métodos de 

contracepção eficazes e serviços de saúde que contribuem 

para a vivência da sexualidade de forma saudável. Realiza 

encontros com orientação sobre os diversos métodos 

contraceptivos disponíveis à população, que vão desde 

medicamentos até procedimentos cirúrgicos. O Grupo I é 

realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

GRUPO DE ORIENTAÇÃO SOBRE SAÚDE 
DA MULHER NA UBS DO JD. LUCIANA
A mulher se preocupa com seus familiares, com 

afazeres domésticos e com sua vida profissional, se 

esquecendo muitas vezes da importância de sua saúde. 

O Grupo de orientação  visa promover a saúde, elevar a 

consciência de prevenir as doenças ,os tratamentos os 

exames de rotina necessários e planejamento familiar. 

 

.

As UBS promovem  atendimento psicoterapêutico 

grupal aos usuários com maior dificuldade para 

mudança de seu padrão de consumo do tabaco ou 

para atingir a abstinência. Os grupos são abertos, 

heterogêneos (sexo e idade) e a frequência dos 

atendimentos é quinzenal. 

GRUPO ANTITABAGISMO NAS UBS



Dia 05/09 

 

Centro de convivência Vera Lúcia Magagnini Santos 

fez sua caminhada em comemoração a 

independência do Brasil, contamos com participação 

de 15 jovens, com apitos e tambores fabricados por 

eles em nossa oficina de arte e movimento, tivemos 

como objetivo dessa caminhada um resgate de nossa 

história, durante a caminhada fomos falando sobre 

direitos e deveres como um incentivo a cidadania, 

troca de saberes e aprendizado! 

Nossas atividades são realizadas com enquetes em 

rodas de conversa com esses jovens, que trazem 

assuntos de seu interesse procuramos medida do 

possível realizar eventos voltados a esses interesses!

Dia 21/09 

Realizamos o "Baile dos anos 80 da saúde mental" com 

participação de jovens do centro de convivência Vera 

Lúcia Magagnini Santos, da APAE de Franco da Rocha 

e do CAPSiJ - Edivaldo dos Santos Costa e de seus 

familiares num total de 120 pessoas. 

Objetivo: fortalecimento de vínculos familiares entre 

jovens e seus cuidadores, socialização e integração 

entre os equipamentos de saúde mental do município! 

Momentos de descontração que trazem bastante 

harmonia e tranquilidade para os desafios que a saúde 

mental tem!

ATENÇÃO ESPECIALIZADA,URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Dia 27/09 

Centro de convivência Vera Lúcia Magagnini Santos participou com 

16 jovens e duas mães da troca de cordas da Capoeira. 

Temos a Capoterapia que é uma aula de capoeira adaptada para 

nossos jovens, onde além das vantagens psicomotora que os 

movimentos da capoeira trazem, temos também as questões sociais, 

onde eles aprendem o respeito aos colegas e as dificuldades de cada 

um, eles se auxiliam e se cuidam em uma troca de afetos! 

Nesse evento alguns pegaram pela primeira vez a corda outros 

praticantes a mais tempo trocaram, esse evento é um incentivo de 

que nada é impossível de se conseguir, basta fazer sua parte! 

 

.



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 "OUTUBRO ROSA" 
*04/10 -Comemoração do dia do ACS. 
*11/10 - Dia do Deficiente Físico. 
*15 e 22 de outubro Oficina sobre o Guia de dispensação
Farmacêutica e Ações judiciais. 
*18/10 - Comemoração do dia do Médico. 
*21/10 - Dia Nacional de Combate a Sífilis. 
*24/10 - Oficina sobre  do Caderno de Saúde mental. 
*25/10 - Dia nacional da Saúde bucal - Dia do dentista 
*25/10 - 3ª Oficina de Acolhimento 
*Visita as UBS sobre Planejamento reprodutivo 
 
 
 

P R O G R A M A Ç Ã O  O U T U B R O

Com objetivo de dar mais visibilidade e orientar a maior 

quantidade possível de pessoas sobre a importância de falar 

sobre o suicídio, a Saúde Mental do município, realizou no dia 

28 de setembro evento que teve a seguinte programação: 

 Apresentação de capoeira com pessoal do CAPS II, 

Mestre Costinha 

Introdução teórica sobre a prevenção do suicídio. 

Enfermeira Laudilina 

Roda de conversa com música. 

Psicólogo Moisés  

 Apresentação da UPA e os dados relativos aos atendimentos de 

Franco da Rocha  

Enfermeira Danila 

Quebrando o tabu. Vamos falar sobre isso! 

Psiquiatra - Agnes 

Aplicações e Benefícios da Yoga 

Professora Regiane 


