
Campanha de Saúde 
para Melhor Idade atinge 
objetivo em Santa Isabel

Equipes participam de 
workshop em Mogi das Cruzes Homens 

são tema de 
campanha de 
Saúde de agosto

População da terceira idade de Santa Isabel foi 
atendida por pro� ssionais do Instituto Acqua e da 
Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria de Saúde de Saúde de Santa 
Isabel e o Instituto ACQUA deram prosse-
guimento no mês de julho com a Campa-
nha Colorida, que a cada mês elenca um 
tema e realiza trabalhos preventivos com 
a realização de exames, atividades e pa-
lestras para despertar a atenção do públi-
co-alvo para a importância da prevenção 
da saúde.

No mês de julho, a população atendida 
foi a da terceira idade. Com o título “Na 
melhor idade a atividade física é a melhor 
ideia”, a campanha incentivou os idosos 
a deixarem um pouco de lado o dominó 
e o crochê e praticarem atividades físi-

Equipes da ESF (Estratégia de Saúde da Família) de Santa 
Isabel, participaram, neste mês de julho, do 1°Workshop de 
Prevenção das Hepatites Virais e HIV do Alto Tietê, realiza-
do em Mogi das Cruzes e que envolveu todos os municípios 
do Alto Tietê. No evento foram realizadas palestras de pre-
venção das hepatites virais aos profi ssionais de estética e 
seus clientes, com ênfase para Hepatite C, coinfecção das 
hepatites virais – HIV e biossegurança, além de imunização 
para os grupos de risco e testes de HIV e Hepatites B e C.

Os profi ssionais do Instituto Acqua aproveitaram o evento 
para divulgar os trabalhos da instituição, inclusive com a en-
trega do Lápis Semente para os participantes do workshop.

Durante o mês de agosto será a 
vez dos homens serem o tema 
da campanha de Saúde de 
Santa Isabel. As Unidades de 
Saúde do município realizarão 
grupos educativos com os mais 
variados assuntos, entre eles, 
planejamento familiar, preven-
ção DST/câncer de próstata e 
sexualidade (disfunção), alco-
oliso, alimentação saudável e 
promoção à atividade física, 
entre outras atividades.

Para ter mais informações 
sobre a campanha, que tem 
como tema “Cuidar da Saúde 
também coisa de Homem”, os 
interessados devem procurar 
as Unidades de Saúde mais 
próximas de sua casa.

cas como forma 
de garantir uma vida 
mais longeva e sau-
dável. E o objetivo da 
campanha foi alcan-
çado.

Além do incentivo às atividades físicas, 
nas Unidades de Saúde de Santa Isabel, 
os profi ssionais abordaram importantes 
temas, como violência contra o idoso, in-
clusão social, demências como Alzheimer 
e Parkinson, exercícios que estimulam a 
memória, doenças emocionais e cardio-
vasculares, alimentação saudável e pro-
moção à atividade física com caminhadas, 

Equipe de Saúde promoveu série de atividades para munícipes

Profi ssionais do Acqua representaram Instituto em ação preventiva

entre outros.

Os temas foram abordados com públicos 
de todas as faixas etárias e a campanha 
ainda incluiu serviços de aferição de pres-
são arterial, dextro e campanha de catara-
ta. A adesão dos idosos foi grande em to-
das as Unidades de Saúde, comprovando 
o sucesso da campanha.



Conheça as equipes de atendimento das Unidades 
de Saúde da Família de Santa Isabel
As Unidades de Saúde da Família (USF) 
trabalham para atender às necessida-
des de saúde da população de sua área 
de abrangência. A função da USF é pres-
tar assistência continua à comunidade, 
acompanhando integralmente a saúde da 
criança, do adulto, da mulher, dos idosos, 
ou seja, do indivíduo em todas as fases do 
ciclo da vida e de todas as pessoas que vi-
vem no território de responsabilidade.

A Unidade de Saúde da Família é o primei-
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USF Vila Nova
Pessoas cadastradas: 3.508

Famílias acompanhadas pela equipe: 1.038

ro contato do usuário com o sistema de 
saúde. Isso significa que os profissionais 
em ação têm uma maior resolutividade do 
problema, pois antes cadastram as famí-
lias casa por casa, realizam diagnóstico da 
área e elaboram junto com a comunidade 
planos de ação para os indicadores de saú-
de levantados. 

Ao final de julho, o Instituto Acqua e a 
Secretaria de Saúde de Santa Isabel fe-
charam o mês com 21.945 pessoas cadas-

tradas/atendidas pelas Equipes ESF/PACS 
(Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde) que correspondem a 6.594 famí-
lias acompanhadas, sendo esse total dis-
tribuído em nove equipes, sendo sete Uni-
dades de Estratégia de Saúde da Família 
e duas Unidades de Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde.

Equipes e os dados de atendimento no 
mês de julho:

USF Vila Guilherme
Pessoas cadastradas: 2.804

Famílias acompanhadas pela equipe: 823

USF Jardim Eldorado (equipe 2)
Pessoas cadastradas: 2.727

Famílias acompanhadas pela equipe: 807

USF Jardim Eldorado
Pessoas cadastradas: 3.220

Famílias acompanhadas pela equipe: 923
 

USF Jardim Novo Éden
Pessoas cadastradas: 3.532

Famílias acompanhadas pela equipe: 1.011

USF Cachoeira
Pessoas cadastradas: 1.963

Famílias acompanhadas pela equipe: 613

USF Ouro Fino
Pessoas cadastradas: 2.410

Famílias acompanhadas pela equipe: 762

PACS Pouso Alegre/Cafundó e PACS Jaguari 
Pessoas cadastradas: 1.781

Famílias acompanhadas pela equipe: 617


