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in natura, ovos e hortifrutigranjeiros) mantiveram 

contaminação de 2002 a 2007, bem como o solo su-

perficial. Com restrição do consumo de alimentos da 

área, saneamento de residências e raspagem do solo 

superficial na área habitada, os exames de seguimento 

mostraram 79% das crianças com redução de plumbe-

mia e 7,5% com níveis ≥10µg/dl. 
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Um dos sérios problemas enfrentados no controle da 

dengue em Botucatu é o grande número de terrenos e 

imóveis abandonados. A falta de capinação frequente e 

regular e o abandono desses imóveis, somados à falta de 

higiene de alguns moradores, permitem o acúmulo de 

lixo e materiais inservíveis, criadouros propícios para o 

Aedes aegypti. Representam ainda um importante cria-

douro de outros animais sinantrópicos, responsáveis 

por agravos importantes como os acidentes ofídicos e 

escorpionicos, bem como pela presença de roedores, que 

podem transmitir a leptospirose, e baratas, que podem 

ser vetores mecânicos de importantes doenças como as 

hepatites e salmoneloses. Em razão disso, foi criada e 

estruturada uma Equipe de Manejo Ambiental voltada 

para intervenções em terrenos e imóveis abandonados 

em situação de risco à saúde, bem como no atendimento 

de intervenções em residências cujos moradores apre-

sentem transtornos de ordem mental.
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Em Marília-SP, a Secretaria Municipal de Saúde ini-

ciou a implementação do projeto “Saúde e Prevenção 

nas Escolas – SPE” em 2007, motivada pela tendência 

de crescimento do HIV entre jovens de 13 a 19 anos. 

Em parceria com a Diretoria Regional de Ensino de 

Marília, selecionou seis (6) escolas estaduais (20% 

da rede estadual no município) de nível médio para 

iniciar as atividades propostas pelos Ministérios 

da Saúde e Educação no SPE. Ocorreram encontros 

nestas escolas e nos serviços de saúde de referência 

para aquelas comunidades escolares e, por fim, uma 

Oficina de Formação de Educadores foi realizada. 

As seis escolas construíram projetos, que vêm sendo 

executados em 2008. Atualmente, outras 16 escolas de 

nível médio da Rede Estadual estão sendo capacitadas 

para desenvolver o Projeto, totalizando 80% da Rede de 

Ensino. A implantação do SPE em Marília proporcio-

nou uma nova integração para Saúde e Educação, um 

desafio diante dos processos de trabalho tão distintos                                                                             

desses setores. Destaca-se também o potencial do 

Projeto em mobilizar e efetivar o controle social jovem, 

por meio do investimento em políticas que promovam 

a cidadania e o ativismo entre adolescentes.
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Este trabalho originou-se da necessidade de imple-

mentação de ações continuadas de promoção de saúde 

sexual e prevenção às DST/AIDS junto às escolas de 

Embu. Objetivos: sensibilizar e orientar alunos sobre 

prevenção às DST/AIDS; capacitar educadores como 

multiplicadores em promoção de saúde sexual e preven-

ção às DST/AIDS; apoiar as escolas no planejamento de 

ações transversais e continuadas de promoção de saúde 

sexual e prevenção às DST/AIDS; sensibilizar as unida-

des básicas de saúde para o acolhimento adequado de 

adolescentes. A ação é contínua, mas podemos afirmar 

que é essencial compartilhar informações e reflexões 

com os jovens e com os educadores, proporcionando-

lhes vivências essenciais no fortalecimento do conceito 

de saúde e responsabilidade para multiplicação do 

mesmo. O espaço escolar é vetor primordial da trans-

formação social. A parceria com a saúde é fundamental 

para o apoio mútuo.
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Para ampliar o acesso à informação em saúde e ofe-

recer alternativas para melhoria na qualidade de vida 

dos munícipes de Santana de Parnaíba-SP, foi criado o 

Programa de Rádio “Vida e Saúde”. No ar desde 2003, 

às segundas-feiras, e apresentado pelo Secretário da 

Saúde, traz em sua pauta pessoas de projeção na mídia 

e técnicos do município, abordando temas diversos, 

como: Doutores da Alegria, Câncer ginecológico, febre 

amarela, ioga, adolescência, conselho tutelar, meio 

ambiente e saúde, entre outros.

Também são abordados os programas e ações da rede 

municipal, divulgação do SUS e incentivo à comunida-

de para participar do planejamento e acompanhamento 

das ações desenvolvidas.
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A prática do Lian Gong, modalidade chinesa de ativi-

dade física, foi implantada no município de Suzano 

há mais de 10 anos, como estratégia de promoção da 

saúde com ênfase na prevenção e controle de doenças 

crônicas não transmissíveis, em especial hipertensão 

arterial e diabetes. Hoje, o município conta com 3 mil 

praticantes nos 40 grupos regulares espalhados por 

toda a cidade, que realizam a prática pelo menos três 

vezes por semana. Um questionário aplicado em 2005 

revelou que os praticantes perceberam a redução no 

uso de medicação, a melhora do humor e do convívio 

social. A atividade tem a adesão principal de pessoas 

com idade acima de 50 anos e favorece o vínculo entre 

a Unidade Básica de Saúde e os idosos de sua área de 

abrangência.
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APRESENTAÇÃO

A Coordenadoria Leste possui, hoje, uma população de 

2.483.701 habitantes e 139 Unidades de Saúde, com a 

seguinte composição: 110 Unidades Básicas de Saúde; 

21 Unidades de Assistência Médica Ambulatorial - AMA; 

cinco Ambulatórios de Especialidade; três Pronto-Aten-

dimentos e 220 Equipes Saúde da Família.




