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Introdução
O município de Avaré compartilha a responsabilidade de um trabalho
voltado para a diminuição dos índices das Doenças e Agravos não
Transmissíveis – DanTs, através de ações e serviços, financiados pelo
Ministério da Saúde, colocados á disposição dos usuários, que
participam ativamente. No entanto existe a necessidade de
sensibilização e acreditação dos diversos funcionários, municipais e
estaduais envolvidos nas ações de promoção da saúde que atendem os
usuários.
Este projeto piloto pretende capacitar os referidos funcionários e mudar
o comportamento através do conhecimento.
Objetivo Geral
Capacitar e atualizar os profissionais da secretaria municipal de saúde
de Avaré.
Objetivo Específico
o Sensibilizar os profissionais quanto a importância da aplicação das
políticas de promoção de saúde e humanização.
o Integrar as ações dos interlocutores da DRS VI envolvidos na
promoção de saúde.
o Acompanhar e apoiar a aplicação do projeto municipal de
promoção da saúde, financiado pelo Ministério da Saúde.

Metodologia
o Ampliar o conhecimento sobre os fatores de risco da saúde
o Conscientização dos determinantes e condicionantes de saúde
o Trabalhar o conhecimento técnico em relação às medidas de
prevenção e promoção da saúde
o Ampliar o conhecimento das formas alternativas de garantir a
promoção da saúde
o Elaboração de um projeto aplicativo com objetivos definidos em
relação à promoção da saúde para um público específico como
produto da capacitação
Publico Alvo
Profissionais dos diversos níveis, da secretaria municipal de saúde
de Avaré, envolvidos nas ações de promoção de saúde
Serão oferecidas 50 vagas que serão definidas pelo gestor municipal.
Carga horária
7 horas de capacitação
Atividades
o Aula expositiva de 3 horas
o Intervalo almoço 1 hora
o Oficina de Promoção de Saúde, com Interlocutora de Promoção da
Saúde e Articuladores das áreas relacionadas da DRS VI Bauru 3
horas
Meta
Capacitar 60% dos profissionais, da secretaria municipal de saúde
de de Avaré
Resultados
Profissionais habilitados para as ações de promoção e ampliação
dos resultados da cobertura das ações de promoção saúde

Fatores Influenciadores
o
o
o
o

Rotatividade dos profissionais e gestores
Forte influencia do modelo médico centrado
Atuação facilitadora dos articuladores da Atenção Básica
Atuação dos parceiros envolvidos

Recursos
o 1 monitor - R$ 80,00 h/aula cada x 3 h = R$ 240,00
o material didático: apostilas, manuais e normas técnicas
o material informativo
o recursos audiovisuais serão utilizados os da secretaria municipal
de saúde

