
A Diretora da APS Santa Marcelina, 
Irmã Monique Bourget, recebeu no 
dia 14, o "Medicine Alumni Global 
Community Service Award" (Prêmio 
Serviço Comunitário Global de 
Alunos da Medicina), por sua 

contribuição extraordinária na 
melhora da comunidade local ou 

global.

O prêmio é concedido, desde 2009, aos alunos da 
Faculdade de Medicina- McGill University, uma das mais 
importantes universidades do Canadá.

HOMENAGEM 
Embaixadora Humanitária no Brasil

Nas regiões onde as equipes da APS 
atuam, ações sociais e de saúde 
reuniram as crianças dos territórios, 
para celebrar o Dia das Crianças (12).

Oficinas educativas, orientações de cuidado com a saúde 
e brincadeiras lúdicas foram algumas atividades ofertadas 
para as crianças e pais que acompanhavam as ações.

A cor “amarela”, ao longo do mês de setembro, se tornou um 
símbolo de alerta nas comunidades locais, assistidas pelas 
equipes da APS. O objetivo foi alertar os usuários e intensificar 
as diversas formas que ajudam na prevenção dos casos de 
suicídio.

Palestras, rodas de conversas e abordagens em feiras livres do 
bairro foram alguns dos dispositivos que movimentaram os 
serviços de saúde para chamar atenção da população para o 
tema.

www.aps.santamarcelina.org

ALERTA AMARELO
Ações alertam a comunidade para os casos de suicídio

As equipes da APS, durante o mês de outubro, estão 
promovendo atividades de saúde que reforçam a temática da 
Campanha Outubro Rosa, que visa mobilizar e conscientizar a 
sociedade para prevenção do câncer mama e os cuidados com 
a saúde.

CUIDADO E PREVENÇÃO
Unidades se unem no combate ao câncer de mama

SOCIAL  
Dia das Crianças é celebrado 
nos territórios

No dia (09), a Rede de Saúde Santa Marcelina foi 
contemplada com o “Prêmio Amigo do Meio Ambiente 
2017”, promovido pela Secretaria da Saúde do Estado de 
São Paulo. A premiação reconheceu ações realizadas pelos 
Hospitais Santa Marcelina- Itaquera, Cidade Tiradentes e 
Itaquaquecetuba, e destacou com Menção Honrosa Unidades 
Básicas de Saúde da APS – Atenção Primária a Saúde Santa 
Marcelina: UBS com ESF- Itaquera; UBS Santa Inês; UBS Nitro 
Operária e UBS Jardim Maia

As premiações foram entregues durante o 10º Seminário 
Hospitais Saudáveis e III Conferência Latino Americana da 
Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis.

Aconteceu no dia 28 de setembro, o I Reabilita Leste 
realizado pela Coordenadoria de Saúde Leste, APS 
Santa Marcelina e Fundação ABC, em alusão ao Dia da Luta da 
Pessoa com Deficiência (22).

Com objetivo de apresentar algumas conquistas dos serviços 
da região, o evento reuniu aproximadamente 150 pessoas, 
entre colaboradores, usuários e familiares no Auditório da 
Universidade Cruzeiro do Sul- Campus São Miguel, aonde 
foram programadas palestras, exposições de trabalhos 
exitosos e intervenções culturais de pacientes.

Promovido no dia 30 de agosto, o
ao Fumo de Cidade Tiradentes reuniu no anfiteatro da 
Fábrica de Cultura membros que participaram de Grupos 
Antitabagismo, ofertados pelas UBSs Tradicionais da 
região- Fazenda do Carmo, Castro Alves, Prestes Maia e 
Tiradentes I.

Durante o evento, as Unidades compartilharam 
experiências realizadas nos grupos e, ainda, 

certificaram os ex-fumantes. Alguns, 
aproveitaram para partilhar os benefícios 
para a sua saúde, após ter cessado o 
fumo de sua vida. 

O encontro foi encerrado com uma 
apresentação musical em homenagem 

aos presentes.

 I Encontro de Combate 

COMBATE AO TABAGISMO
Usuários “param de fumar” e são certificados

RECONHECIMENTO
Unidade recebem Menção Honrosa

REABILITAÇÃO: 
I Reabilita Leste reuni serviços da região

CULTURA DA PAZ 
Unidades se mobilizam pela PAZ

CONECTE-SE CONOSCO

Outubro Rosa MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

 Conecte-se  Conecte-se 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Setembro/Outubro17

As equipes reuniram usuários e colaboradores para 
celebrar o Dia Mundial da Paz e Dia da Árvore, 

comemorado hoje (21). Foram realizadas danças 
circulares, momento ecumênico de reflexão e 

plantio de mudas com apoio dos agentes de 
promoção ambiental (APA).

As iniciativas realizadas pela APS Santa 
Marcelina tem como objetivo manifestar o 
desejo pela paz e o compromisso com o meio 
ambiente.


