PROJETOS DE INTERVENÇÃO
AGITA SÃO PAULO
Ação e Projeto : foram realizados junto as escolas municipais a importância das
atividades físicas, como também ações coordenadas pelos professores de educação
fisica de cada escola do município em parceria com a secretaria da saúde.
Escolas : EMEF João Camacho tel:(17) 3817-1412
EMEF Osvaldo Augusto Antunes tel:(17) 3817-1437
EMEF José Severino de Almeida tel :(17) 3817-2223
EMEF Esmeralda Duarte da Silva tel:(17) 3817-1283
As ações são desenvolvidas durante o ano letivo, sendo que o dia D deu maior
ênfase.
Resultados: adesão da população trabalhada, sendo divulgadores das informações
Área abrangida:escolas
População: alunos das escolas municipais.

CONTROLE DE ALCOOL
Foi realizado pela secretaria municipal da saúde, no teatro municipal uma peça
teatral sobre álcool e drogas, com a peça : JOVENS SIM, E DAÍ.
Com a participação de alunos de 5ª a 8ª serie e 1ª a 3ª colegial das escolas do
município e diversos profissionais da área da saúde.
Foi realizado durante um dia, dividido em turmas.
Resultado: orientanção e esclarecimento de duvidas para população alvo.
Foi também realizada durante o ano letivo palestras nas escolas, com o objetivo de
orientar e esclarecer duvidas.

VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
A nutrição foi trabalhada em reuniões de hipertensos ,diabéticos e nas reuniões de
gestante,com praticas de alimentação saúdavel.
A realização destas reuniões é mensal, e é realizada pelas enfermeiras da ESF com
a participação de médicos,nutricionistas,psicólogo e fonoaudiólogo.
Resultados: adesão da população trabalhada, com boas práticas de alimentação
saúdavel.
Área abrangida e população alvo: grupos de HA/DIA e gestantes.

PROJETO CIDADE SAUDÁVEL
De acordo com calendário epidemiológico são trabalhados os temas propostos,com
ações educativas e de orientação e esclarecimento abrangendo a população
especifica de acordo com o tema a ser abordado.
Os resultados previstos é fazer com que a população trabalhada adira as
expectativas planejadas e sejam multiplicadores das informações.

