
A APS Santa Marcelina reuniu, no dia 14 de 
agosto, os colaboradores que atuam na 

Coordenação Admin i s t ra t i va  para  
homenageá-los pelo dia dos pais,  

comemorado no domingo, dia 13.

Durante a homenagem, organizada pela equipe de 
Humanização e Cultura da Paz, um café foi ordenado 
aos participantes, seguido de um momento de reflexão 
sobre "a importância dos pais na família". Ao final foi 
realizado um sorteio de ingressos para que os pais 
fossem ao cinema assistir o filme em cartaz O Filme da 
Minha Vida com filhos e familiares.

HOMENAGEM: 
Pais, colaboradores celebram seu dia. 

No dia 14 de agosto, o Núcleo de 
Prevenção à Violência (NPV) do AMA 
Especialidades Itaquera aproveitou a 
presença dos usuários no serviço e promoveu 
orientações de prevenção à violência ao idoso, discutindo temas 
como negligência, violência psicológica, assédio, ameaças. Ao 
final, todos os presentes receberam um exemplar o Guia do 

Estatuto do idoso.

01 ano UPA 24h Itaquera

09 anos AMA Parque 
Paulistano

15 anos UBS Carlos Gentile

17 anos UBS Santa Inês

29 anos UBS Jardim Nossa 
Senhora do Carmo

www.aps.santamarcelina.org

PREVENÇÃO: 
Idosos são alertados sobre casos 
de violência

A equipe do CAPS Infantojuvenil Cidade Líder, em 
Itaquera, e CAPS II Adulto Guainases proporciaram 
entre os meses de julho e agosto, um tour cultural 
como parte das diversas ações ofertadas pelo serviço 
aos seus usuários e familiares. Uma das exposições 
visitadas, neste período, foi o Castelo Ra Tim Bum, 
onde conheceram os espaços do castelo mais popular 
do país.

INCLUSÃO:
CAPS promove visita cultural

COMEMORAÇÃO:  
Unidade comemoram mais um aniversário 

Agosto é o mês de conscientização e de fortalecimento do 
incentivo ao aleitamento materno. Durante esse mês, diversas 
ações foram promovidas pelas Unidades afim de promover a 
ofertar do cuidado e fortalecimento do incentivo ao 
aleitamento materno exclusivo no primeiros 
meses de vida do bebê.
Entre as ações ofertadas estão grupos com 
palestras, cantinho da amamentação, 
formatura do GAAME, entre outras.

O Centro Especializado em Reabilitição (CER) 
II Guaianases é referência para reabilitação 

visual de pacientes das regiões de Guaianases, 
Cidade Tiradentes, São Mateus e Itaquera, e que 

apresentem visão subnormal ou cegueira.

Desde 2016, o serviço realiza o treino de Atividade de Vida 
Autônoma (que simula uma casa adaptada) na copa da 
Unidade. Dentre as atividades realizadas estão: oficina de 
pão de queijo; preparo de carne de panela com mandioca, 
preparo de macarrão e treino de manuseio de alimentos.

Aconteceu no Parque Linear da Consciência Negra, 
próximo a UBS Ferroviários, o "Dia da Família em Cidade 
Tiradentes" que reuniu as equipes das UBS, as crianças e 
adolescentes dos CCA/CJs da região e seus familiares.

A iniciativa teve como objetivo reunir as famílias, para um 
momento de socialização e cuidados em saúde com a 
oferta de orientações de alimentação saudável, teste 
rápidos, entre outros.

No dia 19 de agosto, aconteceu o Multirão de Zeladoria 
da Praça Affonso Mussolini, que faz parte do território da 
UBS Santo Estevão e está próxima a Coordenação da APS 
Santa Marcelina e entrada de colaboradores do Hospital.

Revitalizar o espaço e proporcionar um ambiente mais 
saudável para moradores e colaboradores foi um dos 
objetivos da equipe formada pela Prefeitura Regional de 
Itaquera, moradores do entorno, equipes da APS- 
incluindo a UBS Santo Estevão, Saúde e Meio Ambiente; e 
alunos do curso de medicina da FASM.

Meio Ambiente e Saúde
Praça recebe apoio em revitalização

AMAMENTAR 
Unidade promovem ações de incentivo

Durante o mês de agosto, diversos serviços da APS 
comemoraram mais um ano de assistência à população.

REABILITAÇÃO
CER realiza treinamento para pessoas 
com deficiência

FAMÍLIAS SE REÚNEM EM AÇÃO ESPECIAL

CONECTE-SE CONOSCO

Valorize a vida
Setembro|Mês de Prevenção ao Suicidio

 Conecte-se  Conecte-se 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Setembro/Outubro17

Os idosos acompanhados pelo Programa de 
Acompanhantes Comunitário do Idoso (PAI) Vila 
Jacuí, em São Miguel, participaram da 
Oficina de Habilidades Cognitivas 
organizada pela equipe do serviço. 
Durante as oficinas, realizada no dia 
25 de agosto, foram realizados 
diversos jogos interativos com objetivo 
de for talecer a integração e 
socialização entre 22 participantes. 

PAI Vila Jacuí realiza oficina com idosos


