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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.
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OBJETIVO

Relatar o processo de capacitação em atendimento de 

urgência e emergência para as Unidades que compõem 

o sistema pré-hospitalar fixo da atenção básica, da 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste.

RESULTADOS

• De março de 2007 até o momento, foram capacitados 

80% dos funcionários de 14 Unidades, contemplando 

um total de 671 funcionários;

• As Unidades capacitadas iniciaram uma nova forma 

de acolher os casos específicos de urgência e emer-

gência, promovendo maior eficácia no atendimento e 

satisfação dos usuários;

• Mediante o resultado acima descrito, foi necessário 

iniciar novas capacitações, porém com equipes redu-

zidas. Em 24 Unidades a capacitação contou com ao 

menos três profissionais de cada uma delas, sendo: um 

médico, um enfermeiro e uma auxiliar de enfermagem, 

que se responsabilizam pela organização do trabalho 

até a capacitação total da Unidade. 




