




UNIDADE DATA ATIVIDADES

Timbaúva 09/03/13

Ação coletiva (grupos) e individual (atendimentos), abrangendo: Realização

de CP, Atendimento Médico, Teste Rápido de Gravidez, Teste Rápido de HIV e

Sífi l is, realização de Cartão SUS.

Vila Pinto 09/03/13
Busca ativa de mulheres no domicil io; Orientações em sala de espera

quanto ao exame e sua importância, Coleta de exame citopatológico 

04/03/12 e  08/03/12 
Coleta de CPs;Solicitação de mamografias conforme protocolo da SMS,

Confecção de Cartão SUS, Avaliação de LT e Vasectomia, Grupo de

Planejamento Família.

16/03/2012 Coleta de CPs, Caminhada, Grupo Educativo

Batista Flores 09/03/2013

Coleta de CP nos turno da manhã e tarde pelo médico e enfermeira;

Paralelamente realização de atividades: palestras de motivação,

maquiagem e orientações sobre autocuidado.    

Tijuca 23/03/13

Prevenção ao Câncer de Colo Uterino e ao Câncer de mama; Confecção de

Cartão SUS; Ações sociais oferecidas pelo CRAS Básico Leste; Sala de espera

com mini palestras abordando diferentes assuntos (Dengue,

Anticoncepcionais, etc); Momentos de beleza, com a 

Jd. Protásio Alves 09/03/2013

Realizar CP, palpação das mamas, orientação em roda de debate, estimular

o auto exame das mamas e orientação e prescrição de métodos

contraceptivos.

Jd. Protásio Alves 23/03/2013

Neste dia os quatro profissionais da equipe (2 enfermeiros e 2 médicos), os

quais já estão previamente capacitados farão os testes rápidos de HIV e

Sífi l is. Será oferecido o pré-teste com orientações sobre o exame e o pós-

teste conforme capacitação realiz

Safira Nova 16/03/2013

Coleta de citopatológico, bem como orientações sobre CA colo do útero e

importância da coleta. Exame clínico das mamas e auto-exame,

mamografia, orientações sobre CA mama.

Laranjeiras 16/3/2013

Grupo Planejamento Familiar: Orientação e Exames, Grupo de Prevenção do

Câncer de Mama Nutrição: Roda de Conversa sobre Alimentos

Alternativos;Coleta de CP; Testagem de DST e HIV; Promoção de saúde Bucal

(Teatro, grupos e entrega Kits); Exposição da Confe

Milta Rodrigues
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