
UNIDADE DIA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
01, 06, 08, 15, 19, 22, 26,29/10 AUTO MASSAGEM

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25,30/10 MEDITAÇÃO

03, 04, 05, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 

E 31/08
RODA DE CONVERSA  E PALESTRAS SOBRE CÂNCER DE MAMA

Segundas e Terças- feiras TAI CHI

03/10/2018 NOCÕES DE HIGIENE E AUTO EXAME DE MAMA

17/10/2018 AUTO EXAME DE MAMA E IMPORTÂNCIA DO COLPOC. ONCÓTICA

  4  e  5 PALESTRA SOBRE DIREITOS E BENEFÍCIOS DA PESSOA EM TRATAMENTO DE CÂNCER

9 PALESTRA MOTIVACIONAL E DE SUPERAÇÃO 

16, 23  e 31 PALESTRA - VIDA SAUDÁVEL: HÁBITOS E ALIMENTAÇÃO NA PREVENÇÃO

10 , 24 e 31 PALESTRA  HÁBITOS SAUDÁVEIS E ALONGAMENTO

 4 e 18 PALESTRA PREVENÇÃO E CUIDADOS 

4, 11 e 25 COLETA DE PAPA NICOLAU E ORIENTAÇÕES

2, 9, 16, 23 e 30 LIAN GONG

Todas as segundas do mês Grupo de Gestante do 1º Trimestre com orientações pertinentes às recém mamães

04/10/2018 Lian Gong no CEU Campo Limpo

05, 19 e 26/10 Prática Corporal

05/10/2018 Exposição de mamas com alteração, roda de conversa sobre assuntos relacionados ao auto cuidado das mulheres

01/10 a 31/10 Busca ativa de mulheres com papa em atraso na UBS e VD durante o mês 

01 e 10/10 CAMINHADA EM PROL DO COMBATE AO CANCÊR DE MAMA 

15/10/2018 ORIENTAÇÃO E PRATICA DO AUTOEXAME DAS MAMAS - GRUPO DE MULHERES 

19/10/2018 CAMINHADA EM PROL DO COMBATE AO CANCÊR DE MAMA 

19/10/2018 EDUCAÇÃO CONTÍNUADA COM OS PROFISSIONAIS DA UBS PARA CONCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

RODA DE CONVERSA  / PRESENÇA DE PACIENTES COM HISTÓRICO DE CA DE MAMA 

Todo mês DECORAÇÃO E CARTAZES PELA UNIDADE 

01/10/18 Todos os funcionários de Camiseta Rosa, realização da decoração da UBS

03/10/18 Palestra sobre prevenção de doenças e coleta de PAPA

08/10/18 Exposição fotografica de mulheres com frases de auto-extima

11/10/18 Palestra sobre abuso sexual, agressão, maus tratos

15/10/18 Realização de papanicolau o dia todo( mulheres nos critérios de coleta)

18/10/18 Palestra sobre prevenção e CA de mama

22/10/18 Maquiagem nas colaboratoras ( representante da mary kay)

24/10/18 Palestra sobre abuso e direitos das mulhes com assistente social

29/10/18 Realização de testes rápidos no período da manha

16/10/2018 Dança circular Na UBS

17/10/2018 roda de conversa e dança circular no NCI com mulheres

10/10/2018 Palestra sobre importância do auto cuidado

03/10/2018 sala de espera e distribuição de folder na Ubs

08/10/2018 Decoração da unidade insentivando prevenção

mês todo Doação de lenços para mulheres em tratamento de câncer

a defenir Doação de cabelo para mulheres em tratamento de câncer - 

09/10/2018 Massagem para usuárias e colaboradoras

a definir Maquiagem ou limpeza de pele para colaboradoras

a definir Empoderamento feminino (verficando disponibilidade) 

05, 12 e 19/10 Intensificação de exames preventivos na unidade e equipe caracterizada (camisetas/camisas rosas)

18/10/2018 Roda de conversa com a Psicologa - Empoderamento Feminino. Finalização com equipe da Embeleze

25/10/2018 Roda de conversa com mulheres do território, depoimento de usuárias e para finalizar uma roda musical com violão

26/10/2018 Intensificação de exames preventivos na unidade e equipe caracterizada (camisetas/camisas rosas)

De 1 a 31/10 Decoração da unidade voltada para Saúde, Prevenção de doenças e Empoderamento da mulher

04/10/2018 Grupo Nutrição - Prevenção Câncer de mama

04/10/2018 Planejamento Familiar - Prevenção quaternária

04/10/2018 Grupo para todas as mulheres - Roda de conversa 

10/10/2018 Grupo de Tabagismo - Conscientização saúda da mulher 

11/10/2018 Grupo para todas as mulheres - Roda de conversa 

18/10/2018 Grupo Auriculoterapia - Prevenção quaternária critérios INCA Papanicolaou / Mamografia 

18/10/2018 Grupo para todas as mulheres - Roda de conversa 

25/10/2018 Grupo para todas as mulheres - Roda de conversa 

à confirmar Embeleze - para as mulheres

05/10/2018 Grupo de Papa

19/10/2018 Grupo de Papa

31/10/2018 Grupos das equipes (DSTs; empoderamento feminino; alimentação)

10/09/2018 Sensibilização de Saúde Bucal e distribuição de KIT para mulheres na unidade

15/10/2018 Sensibilização e oferecimento de TR HIV, SÍFILIS E HEPATITE para mulheres 

17/10/2018 Grupo educativo na comunidade - Temas "saúde da mulher, prevenção Ca colo do utero e mama, violencia contra mulher"

10/10/2018 Caminhada em prol outubro rosa

17/10/2018 Quiz sobre mitos e verdades do cancer de mama

25/10/2018 Práticas corporais para o auto conhecimento 

25/10/2018 Alimentação saudavel para mulheres

25/10/2018 Oficina de flores

01 -31/10/2018 Exposiçaõ de mamas

01/10/2018 ESTILO DE VIDA

08/10/2018 CA DE MAMA

15/10/2018 CA DE COLO DE ÚTERO

22/10/2018 METODOS CONTRACEPTIVOS

02/10/2018 CA COLO UTERINO

09/10/2018 PREVENÇÃO DE DST

16/10/2018 TUBERCULOSE

23/10/2018 CA DE MAMA

30/10/2018 VACINAÇÃO

03/10/2018 CA COLO UTERINO

10/10/2018 CA MAMA

17/10/2018 CORRIMENTO VAGINAL

24/10/2018 VIOLÊNCIA

04/10/2018 METODOS CONTRACEPTIVOS

11/10/2018 EXERCICIOS FÍSICOS

18/10/2018 CA DE MAMA

25/10/2018 CA DE COLO DE ÚTERO

05/10/2018 COLETA DE PAPANICOLAOU

19/10/2018 MAMOGRAFIA

26/10/2018 TUBERCULOSE

01/10/2018                                         

Dia Internacional do Combate ao 

Cancêr Mama -  Outubro Rosa        

Diariamente durante as palestras de orientações gerais, faremos menções e lembretes aos usuários referente aos temas outubro rosa. Será fixado nas recepções cartazes 

suspensos tamanho A4 para simbolizar a importância da prevenção ao câncer  de mama e colo de útero. 

10/10/2018
No dia 10/10/2018 a unidade será enfeida com balões rosas e os colaboradores virão vestidos de camisa rosa para fortalecermos a causa. OBS: A data da camiseta Rosa 

poderá ser alterada de acordo protocolo institucional.

17/10/2018
Diariamente durante as palestras de orientações gerais, faremos menções e lembretes aos usuários referente aos temas outubro rosa. Será fixado nas recepções cartazes 

suspensos tamanho A4 para simbolizar a importância da prevenção ao câncer  de mama e colo de útero. 

AMA Especialidades Capão Redondo 15 a 19/10/2018 Palestra e cartazes referente ao tema, decoração da unidade.  

Rede Hora Certa Campo Limpo 15 a 19/10/2018 Palestra referente a prevenção do cancer de mama , decoração da unidade com balões e cartazes. Caminhada com camisetas personalizadas referente ao outubro rosa. 

15/10/2018 Será realizada  por meio de palestra aos colaboradores por meio de um video e power pioint

16/10/2018 Será realizada  por meio de palestra para os pacientes e familiares  por meio de um video 

15/10/2018 Distribuição dos laços rosas aos colaboradores da Unidade ,para serem usados durante o mês de Outubro.

16 a 19/10
Decoração da Unidade com Balões Rosa e Rosas em papel cartão para decoração nos Murais Informativos, com cartazes sobre a Importância do Auto Exame e 

Papanicolau.Conscientização dos Enfermeiros na Avaliação de Risco

Mês de Outubro Laço decorativo

08, 15, 22 e 29/10 Palestra sala de espera sobre câncer de colo de útero com Incentivo a Coleta

UBS Jardim Eledy Quartas-feiras Atendimento E Orientação À Saúde Da Mulher Realizados Pelas Profissionais: Médica-Dra. Adna Karen Moreira Kolle  E Enfermeira - Paula Do Prado Silva.

08, 09, 10, 11, 16 e 17/10 Orientação sobre câncer de mama, para usuários da atenção básica

18 e 19/10/2018
18/10- Orientação sobre câncer de mama, para usuários da atenção básica. Realizado pela enfermeira de equipe.  19/10- Dia D, Passeata CHARMOSA- Realizada por 

Colaboradores.

UBS Jardim Lídia Segundas-feiras Palestra

01/10/2018 Utilização de Laço Rosa no Jaleco dos funcionários 

08, 15, 22 e 29/10 Palestra Sala De Espera Sobre Cancer De Colo De Útero Com Incentivo A Coleta

UBS Jardim Magdalena 16/10/2018
Será um evento realizado em todo o período começando com uma caminhada e panelação no território da UBS, após os usuários participaram de uma palestra e sorteio 

de brindes, além de um dia de beleza na unidade.

UBS Jardim Maracá Quartas-feiras Estimular a prevenção do câncer de mama, alertar sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce.

01/10/2018
A unidade será decorada com faixa informativa, bexigas tematicas, e caracterização dos profisionais em prol desta causa. Haverá uma palestra sobre auto exame das 

mamas e solicitação de exame de Mamografia.

09/10/2018 Será realizado uma dinâmica com as mulheres sobre a prevenção do cancêr do colo uterino, oferta a coleta do exame de Papanicolaou. 

15/10/2018 Será realizado uma roda de conversa sobre mitos e verdades do câncer de mama e violência domestica .

24/10/2018 Palestra pela Nutricionista NASF, Sobre alimentos x Câncer 

29/10/2018 Abordagem geral sobre cancêr de Mama e Câncer de colo uterino e os aspectos emocionais 

CRS/SUL - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
STS - SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

UBS Paraisópolis I

UBS Paraisópolis III

UBS Jardim Helga

Ubs Jardim das Palmas

UBS Campo Limpo

UBS Alto do Umuarama

UBS Arrastão

UBS Paraisópolis II

AMA Capão Redondo PÃO REDONDO

UBS Jardim Germânia 

UBS Jardim Macedônia

UBS Jadim São Bento 

UBS Parque Maria Helena

UBS Vila Praia 

UBS Jardim Marcelo

UBS Vila Prel

UBS Parque Regina

UBS Jardim Mitsutani

APD Jardim Marcelo 

Pronto Atendimento Jardim Macedônia 

UBS JARDIM COMERCIAL



De 01/10/2018 à 31/10/2018 Busca ativa de mulheres com papanicolaou e mamografia atrasado, através de visita dos ACSs. Palestras na recepção referente ao tema.

dia 17/10/2018
Decoração da Unidade. Durante o período da campanha será entregue as mulheres com papanicolaou e mamografia atrasado um vale beleza, que dá direito no dia 

17/10/2018 após coleta de exame a escolher(Cabelo, maquiagem e manicure).

09/10/2018 Palestra

11/10/2018 Palestra

19/10/2018 Palestra e Apresentação

23/10/2018 Palestra

25/10/2018 Palestra

UBS Parque do Engenho II 01, 09, 17, 25 e 26/10
Decoração da unidade em tons de rosa. Orientações sobre a prevenção do CA de mama nos grupos da unidade, na sala de espera do laboratório e durante as coletas de 

papanicolaou.  Solicitação de mamografias e incentivo ao Auto-exame das mamas.

01/10/2018    Dia Internacional do 

Combate ao Cancêr Mama -  Outubro 

Rosa        

Unidade será decorada em tons de rosa, colaboradores usarão camiseta na mesma cor. Será realizado orientações quanto a detecção do câncer de mama/colo de útero e 

solicitação de exames - mamografia e será oferecido coleta do Papanicolaou. Além de sorteio de brindes!

11/10/2018 Orientação de como realizar o auto exame da mama e tirar dúvidas. Solicitação de exames de mamografia e coleta de Papanicolaou. 

18/10/2018 Será realizado uma sensibilização com as mulheres sobre a prevenção do cancêr do colo uterino, oferta a coleta do exame de Papanicolaou. 

25/10/2018 Mobilização para coleta de Papa, solicitação de exames preventivos. Solicitação de exames de mamografia e coleta de Papanicolaou. 

31/10/2018 Palestras e orientações sobre como prevenir câncer de mama e colo do útero. Solicitação de exames de mamografia e coleta de Papanicolaou. 

AE Dr. Milton Aldred 11/10/2018 Alongamento, palestras e entrega de panfletos com orientações, auriculoterapia 

AE Jardim Cliper 28/09/2018 Palestra sobre violência doméstica

AMA/UBS Integrada Jardim Castro Alves 09/10/2018
Palestras sobre Prevenção do Câncer de Colo Uterino e da Mama na unidade e na comunidade, espaços utilizados pela equipe da Estratégia Saúde da Família. 

Intensificação da oferta da coleta de Papanicolau e rastreamento de mamografia para mulheres acima de 50 anos.

AMA/UBS Integrada Jardim Icaraí Quintana 05/10/2018 Grupos educativos, sala de espera, entrega de folders 

PAI Cidade Dutra 19/10/2018 Sensibilização durante todo mês de Outubro, nas visitas domiciliares da Equipe

UBS Alcina Pimentel Piza 18/10/2018
Realizaremos ação na balsa,onde o enfoque será a saúde bucal da mulher assim como auto- exame de mamas para prevenção do câncer de mama.Faremos um kit de 

higiene bucal para promoção da saúde bucal.

UBS Chácara do Conde 22/10/2018

Caminhada rosa com educador físico do grupo de atividade física, sorteio de kit produto de beleza para as mulheres que fizerem o papa no mês de outubro, cuidados de 

beleza para as colaboradoras da saúde, palestra de prevenção do câncer de mama e útero na sala de espera e em grupos das equipes, cartazes na UBS informativos sobre 

prevenção mama e útero

UBS Chácara do Sol 19/10/2018 Palestras com ambiente decorado, rodas de conversa com equipe multi profissional referente ao tema, café da tarde.

UBS Chácara Santo Amaro 18/10/2018 Caminhada, Café Da Manhã, Grupo Educativo

UBS Gaivotas 08/10/2018 Caminhada, café da manhã, roda de conversa, ginastica, esmaltação, maquiagem, penteado, coleta de papa, pedido de mamografia, sorologia, kit lembrança.

UBS Jardim Eliane 25/10/2018
Palestras sobre prevenção do câncer de mama e oferta de pedidos para a realização de mamografia nos grupos da semana compreendida entre os dias 22 e 26 de 

outubro. Pedidos esses que serão ofertados a toda população alvo que acessar a unidade no decorrer do mês de outubro .

UBS Jardim Mirna 20/10/2018
Nesta ação teremos diversas atividades dentre elas: Coleta de exames preventivos, Cuidados com a pele, mesa de troca de objetos, Roda de conversa com temas de 

prevenção de violência e auto cuidado e durante todo o mês teremos a Árvore do amor, onde terá o nome das moradoras do bairro com fitilho e uma frase de incentivo.

UBS Jardim Novo Horizonte 10/10/2018 8:00hs - Caminhada - 9:00hs café da manhã - 10:00 às 13:00hs manicure e auto maquiagem - 11:00 hs Palestra com o tema Violência contra a mulher 

UBS Jardim Shangrilá/Ellus 05/10/2018 Grupo de sala de espera,ações educativas

UBS Jordanópolis 04/10/2018
Iniciando em 04/10/2018 até o dia 26/10/2018  todas as quintas e sextas feiras nos grupos de pais das crianças e dos adolescentes, grupo de dor, atividade física e uma 

caminhada com data a combinar com a junção das participantes de todos os grupos.

UBS Parque Residencial Cocaia 20/10/2018 Palestra sobre Violência contra mulher, Coleta de papanicolau, solicitação de mamografia e outros exames se fizer necessário.

UBS Varginha 04/10/2018 Mesa Temática e Palestras Sobre o Tema

08/10/2018 De 08/10 À 12/10: Distribuição De Preservativos Masculino e Feminino Em Consultas, Sala De Espera, Farmácia. Durante Horário De Funcionamento Da Unidade.

08/10/2018 De 08/10 À 12/10: Grupo em Sala de Espera Abordando Temas Como Violência Intra e Extra Familiar, No Período da Manhã e Tarde.

08/10/2018 De 08/10 À 12/10: Intensificação da Coleta de Papanicolau, Solicitação de Mamografia, Teste Rápido HIV e Sífilis

09/10/2018 Grupo Movimente: Roda De Conversa

10/10/2018 Grupo Chaude: Roda De Conversa

18/10/2018 Grupo De Mulheres Na Legião Da Boa Vontade Abordando Temas Voltados a Saúde Da Mulher

19/10/2018 Grupo De Mães: Desenvolvido No Centro De Educação Infantil Nova Nicarágua

15/10/2018 Palestras sobre saúde da mulher, uma sala a mais aberta para colher exames. 

16/10/2018

Na semana do dia 15 a 19 de outubro será realizadas: palestras sobre saúde da mulher, contaremos mais uma sala para realização de exames, terá caminhada das 

mulheres com apoio da equipe NASF, temas voltados a saúde da mulher no dia do Grupo das Mulheres, no dia do Grupo do Planejamento família 19 de outubro também 

terá temas relacionados.   

05/09/2018  infomativos distribuidos pela unidade/ Palestra

19/09/2018 orientação e busca ativa para vacinas de adultos

26/09/2018 Serviço social    palestra  de orientação tema pertinente ao S.S

03/10/2018 10:30hs - Psicoeducativo com o Tema Outubro Rosa

25/10/2018 10:30hs - Grupo TPM - Roda de conversa

26/10/2018 14:00hs - Dia da Beleza

EMAD Capela do Socorro outubro-18
Durante todo mês de outubro, na reunião de cuidadores e nas visitas domiciliares, realizaremos orientação aos cuidadores e familiares de nossos pacientes, com foco na 

saúde da mulher

UBS Veleiros 09/10/2018
De 09 e 19/10/18 serão realizadas palestras na recepção da Go às 10:00 e às 14:00h sobre a importância da prevenção do câncer de mama e colo de útero. Orientações 

sobre a importância do auto exame e coleta de papanicolaou. Prevenção e esclarecimentos sobre as DSTs e importância do uso de preservativos.

UBS Jardim República De segunda a sexta-feira Sensibilização em salas de espera , e solicitação  de mamografias para as mulheres com idade correspondente ,entrega de Folders

27/09/2018 ORIENTAÇÃO DO AUTO CUIDADO E AUTO ESTIMA

  01/09/2018 a 30/10/2018 BUSCA ATIVA DE FUNCIONARIAS E PACIENTES QUE NÃO REALIZARAM PAPA NICOLAU NO ÚLTIMO ANO

01/09/2018 A 30/10/2018 BUSCA ATIVA DE FUNCIONARIAS E PACIENTES QUE NÃO REALIZARAM MAMOGRAFIA COM A IDADE INDICADA

AMA Parelheiros 08/10/2018 Sala de espera

AMA/UBS Integrada Jardim Campinas 18/10/2018 Informações sobre auto-exame,câncer de mama,exame clínico,alterações da mama.

CEO III Parelheiros 16/10/2018 Palestras sobre o assunto e entrega de folhetos com orientações

UBS Barragem 04/10/2018 Palestras educativas referente à prevenção do câncer de colo de útero, realização de exame de colpocitopatologia oncológica de livre de manda.

UBS Colônia 11/10/2018 Dia "D" do outubro rosa , pedido de mamografia e palestra educativa 

UBS Dom Luciano Bergamin 19/09/2018 Multirão papanicolau e grupo de artesanato

UBS Jardim Embura 15/10/2018 sala de espera, coleta citopatológico, avaliação da mama, roda de conversa com sorteio de cesta de higiene.

UBS Jardim Iporã 20/10/2018 Papanicolau, Mamografia, Auto exame da mama, Orientação Alimentar

UBS Jardim Silveira 20/10/2018 palestra saude da mulher/ coleta papanicolau/ exames de mamografia/ teste rapido

UBS Jardim das Fontes 26/10/2018 Oficina com Pacientes, Bingo da Saúde, Almoço, Massagem

UBS Jardim Santa Fé A definir Sala de Espera

UBS Jardim São Norberto A definir Dia da beleza, planejamento familiar, palestras, decoração da unidade, Identificação dos funcionários com a fita rosa

UBS Marsilac 03/10/2017
prevenção citologia oncotica, mamografia, avaliação bucal, grupo de sala de espera e evento da mulher (chá). Ações feita no dia 03/10, 10/10,17/10,24/10 e 31/10 sorteio 

de 2 cestas. Divulgação da ações atráves de cartaz e convite entregue da VD.

UBS Nova América 19/10/2018 Coleta de papanicolaou+orientações prevenção Câ mama+ solicitação de mamografia+ atendimento voltados para saúde da mulher+ atividades coletivas

UBS Parelheiros 19/10/2018 Roda de conversa sobre doenças das mamas, café coletivo, solicitação de mamografia.

UBS Recanto Campo Belo 20/10/2018
Café da Manhã para recepcionar as mulheres da unidade, Coleta de Exame de Papanicolau, Solicitação de Mamografia, Orientação sobre o autoexame, Entrega de 

resultados de Papanicolau, Sorteio de brindes para quem realizar a coleta

UBS Verá Poty 04/10/2018 Roda de conversa

UBS Verá Poty 11/10/2018 Roda de conversa sobre a câncer de mama

UBS Vila Marcelo 24/10/2018
Coleta papanicolaou, orientação sobre câncer de colo de útero e mama (saúde da mulher, na sala de espera, grupos Nasf, na sala de coleta de papa, distribuição de 

lembranças e sorteio de cesta de com cosméticos.

UBS Vila Roschel A definir Sala de Espera, Coleta Papanicolau e Mamografia Grupo de atividades físicas

15/10/2018 Grupo nem estar, com abordagem voltada para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero

16/10/2018 Orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis 

17/10/2018 Atividade física e orientações de prevenção do câncer de mama 

18/10/2018 Confecção de artesanado voltado para a prevenção do câncer de mama

19/10/2018 Orientações de prevenção de câncer de mama e colo de útero , dentro do grupo de saúde mental 

20/10/2018
Oferta de papa, solicitação de mamografias, oferta de teste rápido (HIV, Sígilis e Hepatites Virais), Work Shop, orientações de prevenção à violência, direito das pessoas 

com câncer e avaliação de saúde bucal. 

04/10/2018 e 25/10/2018 Aula de ginástica com a educadora física

09/10/2018 e 23/10/2018 Aula de Dança circular com a fisioterapia

11/10/2018 Aula ensinando a decorar pote de sorvete

19/10/2018 Coleta de material para exame papanicolaou

19/10/2018 Dinâmica abordando o câncer de mama, exames periódicos e auto exame

01/10/2018 à 31/10/2018 Abordaremos temas relacionados à saúde da mulher (câncer colo do útero, câncer mama, violência doméstica...)

15/10/2018 Consulta saúde da mulher para funcionarias

20/10/2018 Coleta de Papanicolaou

15,16 e 17/10/18 Avaliação Fisica e nutricional

15/10/2018 Exercicios fono

15,16 e 17/10/18 Beneficios do auto exame de mamas

01/10/2018 -05/10/2018 Orientações em RTA, e sala de espera 

08/10/2018 - 11/10/2018 Orientações em grupo  ( gestantes / planejamento familiar, anti-tabagismo) 

15/10/2018 - 19/10/2018 Orientações de prevenção e auto exame  (RTA/Sala de espela)   

22/10/2018 -26/10/2018 Orientações de prevenção nos grupos do NASF (pilates/ oficina de artes)

29/10/2018 - 31/10/2018 Orientações de prevenção e auto exame  (RTA/Sala de espela)   

01; 08; 15; 22 e 29/10/2018 Palestra para a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e Papanicolaou e solicitação de exames.

01; 08; 15; 22 e 29/10/2018 Confecções de Artigos voltados para o tema do Outubro Rosa

01; 08; 15; 22 e 29/10/2018 Palestra para a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e Papanicolaou e solicitação de exames.

01; 08; 15; 22 e 29/10/2018 Palestra para a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e Papanicolaou e solicitação de exames.

05; 12; 19 e 26/10/2018 Palestra para a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e Papanicolaou e solicitação de exames.

06; 13; 20 e 27/10/2018 Palestra para a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e Papanicolaou e solicitação de exames.

07; 14; 21 e 28/10/2018 Palestra para a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e Papanicolaou e solicitação de exames.

AMA/UBS Jardim Alfredo 

UBS Brasília 

UBS Celeste

UBS Chácara Santana

AMA/UBS Parque Figueira Grande

STS - SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA SOCORRO

STS - SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

STS - SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

UBS Jardim Valquíria 

UBS Luar do Sertão 

AMA/UBS Integrada Parque Fernanda

SAE DST/AIDS Cidade Dutra

UBS Dr. Sérgio Chaddad

CAPS AD III Capela do Socorro

UBS Vila Natal

UBS Vila da Paz



23.10.2018 Funcionários vim de Camiseta Rosa para o Dia da Sensibilização sobre o tema e realização de fotos

01/10/2018 Funcionários na organização para decorar a unidade 

04/10/2018 Palestra  (funcionários e usuáruios) 

09/10/2018 Palestra  (funcionários e usuáruios) 

09/10/2018 Coleta de papanicolau

10/10/2018 Palestra (Saúde da Mulher)

15/10/2018 Palestra

16/10/2018 Atendimentos para funcionárias 

18/10/2018 Avaliação nutricional e física para melhoria da qualidade de vida do trabalhador 

23/10/2018 Coleta de papanicolau 

26/10/2018 Atividade física com toda a equipe 

03/10/2018 Orientações para as mulheres que cuidam de seus parentes e não tem tempo para se cuidar 

03,10, 17 e 24/10/2018 Realização de Papanicloau e avaliação das mamas 

04, 11, 18, 19 e 25/10/2018 Realização de Papanicloau e avaliação das mamas 

3, 10, 17 e 24/10/2018 Realização de Papanicloau e avaliação das mamas 

09/10/2018 Orientações sobre prevenção de  CA de mama e colo uterino 

11/10/2018 Orientações sobre prevenção de  CA de mama e colo uterino 

02/10/2018 Equilíbrio / desequilíbrio físico e emocional de cada sujeito 

09/10/2018 Assistir ao documentário que retrata as desigualdades de gênero e bate papo 

12/10/2018 Equilíbrio / desequilíbrio físico e emocional de cada sujeito 

01/10/2018 Realização de Papanicloau e avaliação das mamas 

19/10/2018 Cuidados gerais para mulher 

24/10/2018 Realização de massagens nos pés das mulheres, para melhora dos sintomas do climatério

10/10/2018 Palestra sobre câncer de mama e colo de útero 

10/10/2018 Palestra sobre câncer de mama e colo de útero 

11/10/2018 Palestra e Atendimento 

23/10/2018 Palestra sobre câncer de mama e colo de útero 

09/10/2018 Coleta de papanicolau e orientações. Aplicação de AMPI para mulheres acina de 60 anos 

17/10/2018 Coleta de papanicolau, solicitação mamografia, aplicação de AMPI para mulheres acina de 60 anos, palestras 

04/10/2018 Palestra e busca ativa (utilização de seio de pano para demonstração de nódulos)

02/10/2018 Busca ativa de papanicolau (funcionárias)

18/10/2018 Palestra e busca ativa (utilização de seio de pano para demonstração de nódulos)

25/10/2018 Palestra e busca ativa (utilização de seio de pano para demonstração de nódulos)

03/10/2018 Palestra sobre a prevenção do câncer

19/10/2018
Sera demonstrado seio de pano com nodulação para idosas tentarem achar o nodulo , sera realizado uma palestra de orientação e solicitação de mamografia para maiores 

de 50 anos.

16 a 18/10 Exercicios e orientações, intensificação a realização de mamografia.

28/09/2018 Decoração , organização e orientação das atividades junto a equipe.

09, 10, 15, 16 e 26/10 Orientação de Saúde Ginecológica e Exames Preventivos 

DURANTE O MÊS Temas relacionados a Violência, contracepção, DST e outros.

23/10/2018 Orientação sobre os riscos da automedicação e polifarmácia. Importância do acompanhamento da equipe de saúde  e do Farmaceutico.

23/10/2018 Atendimentos ao colaborador , exames, vacinas, oficina de aromaterapia, relaxamento e atividade fisica

25/10/2018 At. Médico e de Enfermagem, oferta de teste rápido, Av. Nutricional, avaliação vacinal, papanicolaou, palestras sobre AMAMENTAÇÃO  e vivência realistica do auto exame

27/10/2018 Atividades e palestras para prevenção do câncer de colo de útero e mama 

26/10/2018 Atividades e palestras para prevenção do câncer de colo de útero e mama 

20/10/2018 Dia da Beleza, com distribuição de amenidades e oficinas de maquilagem; Mutirão de colea de papaniclaou e solictação de mamografia. 

01 à 31/10/2018 Palestras diárias abordando o tema referente a detecção precoce do câncer de mama e de colo do útero 

01 à 31/10/2018 Busca ativa  de mulheres com papanicolau e mamografia atrasados. Coleta diária de papa e solicitação de mamografia nas consultas e atendimento da Unidade 

UBS Chácara Santa Maria 18/10/2018 Palestras e solicitação de exames para prevenção a saude da mulher, coleta de papanicolau

15/10/2018 Dia da Beleza com massagem (coleta de papaniclaou e solicitação de mamografia). 

16/10/2018 Palestra abordando o tema referente a importância da mamografia para detecção precoce do câncer de mama.  

16/10/2018 Palestras abordando o tema referente a importância da coleta do papanicolaou para detecção precoce do câncer uterino. 

16/10/2018 Dia da Beleza com oficinas de maquiagem e "auto-estima" (coleta de papaniclaou e solicitação de mamografia). 

17/10/2018 Dia da Beleza com desinger de sombrancelhas (coleta de papaniclaou e solicitação de mamografia). 

18/10/2018 Teatro (fantoches) abordando o tema Sífilis

19/10/2018 Palestras abordando o tema "Violência Doméstica" 

19/10/2018 Dia da Beleza com o serviço de manicure (coleta de papaniclaou e solicitação de mamografia). 

02/10/2018 Participação de uma profissional de maquiagem e limpeza de pele para atender as pacientes, e convite de profissionais de corte de cabelo (a confirmar)

01 à 31/10/2018 Coleta de papa e solicitação de mamografia, brindes.

01 à 31/10/2018 Palestras sobre câncer de mama e colo de útero

23/10/2018 Atividades sobre cuidar do corpo e mente e café da manhã

17/10/2018 Palestra sobre autocuidado da mulher.

16/10/2018 Dinâmica com profissionais mulheres da UBS

31/10/2018 Palestra Casa Sofia

01 a 31/10/2018 Será realizado palestras educativas em sala de espera e oferta do exame

01 a 31/10/2018 Será realizado nos Grupos De Planejamento Familiar

01 a 31/10/2018 Será realizado "Dia da Beleza" paraas pacientes

01 a 31/10/2018 Mitos e verdade sobre a mamografia: Os novos desafios

01 a 31/10/2018 Ofertado para as pacientes papa/exame de mamografia e teste rápidos

01 a 31/10/2018 Gincana da Saúde

03/10/2018 Palestra voltada a alimentação do público feminino

05/10/2018 Palestra Prevenção contra o cancêr de mama

10/10/2018 Tipos de Violência contra a Mulher

17/10/2018 Palestra : Além de ser esposa e mãe... Sou Mulher ... Autoestima feminino...

17/10/2018 Cuidados com a pele e Maquiagem

24/10/2018 Caminhada

24/10/2018 Palestra sobre ansiedade mulher

26/10/2018 Palestra para mulheres em fase de climatério e Menopausa

03, 08, 17 e 18/10 Sensibilização sobre câncer de colo do útero e mama.

27/10/2018 Convocação das mulheres com papanicolaou e mamografia atrasados, orientação sobre câncer de colo do útero.

08/10/2018 Palestras sobre climatério, grupo para idosas na comunidade

08/10/2018 Palestras sobre câncer de mama e colo de útero

09/10/2018 Palestras sobre câncer de mama e colo de útero

11/10/2018 No grupo de Planejamento Familiar será aborado o tema do Câncer de Mama e de Colo.

01 a 31/10/2018 Coleta de papa e solicitação de mamografia

19/10/2018
Será convocada as mulheres para participar do grupo, com palestras sobre o Câncer de Mama e de colo. Importância dos exames preventivos. As enfermeiras farão 

mutirão para coleta do papanicolaou. 

01 a 31/10/2018 Será abordado o tema do Câncer de Mama e de colo

05 e 26/10/2018 Nos grupos de Planejamento Familiar será aborado o tema do Câncer de Mama e de Colo.

05/10/2018 Panelaço, Sensibilização sobre o Outubro Rosa e incentivo à coleta de Papanicolau. 

09/10/2018 Encontro com as colaboradoras para celebração do outubro rosa e sensibilização quanto aliemntação saudável.

17/10/2018 Sensibilização sobre Câncer de Mama e IST

19/10/2018 Auriculoterapia, Massagem  e Maquiagem Mary Kay para as colaboradoras

31/10/2018 Correio elegante e terapia do abraço!

04/10/2018 Sessão de auto-massagem - Serão ensinados exercícios, momento relax

08/10/2018 Oficina de decoração com flores gigantes em papel, aula prática de confeccção de flores para decoração de festas

10/10/2018 Dinâmica + Sessão auto-maquiagem - Grupo da Terceira Idade

15/10/2018
Oficina de mesa posta, sensibilizar mulheres para tornar os momentos de refeição em família oportunidades de fortalecer vínculos e transformar lares, com o princípio 

básco de "use o que você tem"

22/10/2018 Sessão de auriculoterapia - Avaliação individual de mulheres no climatério, 1ª sessão de aurículoterapia no combate aos sintomas

*01/10/2018 a 31/10/2018 Palestra, captação de pacientes para coleta de papanicolaou e solicitação de Mamografia 

16/10/2018 Caminhada Outubro Rosa- Caminhada com colaboradores e pacientes participantes do grupo de Tai Chi e caminhada

*01/10/2018 a 31/10/2018 Palestra, captação de pacientes para coleta de papanicolaou e solicitação de Mamografia 

*18/10/2018 Palestra, captação de pacientes que passaram pelo câncer de mama- depoimentos

*01/10/2018 a 31/10/2018 Palestra, captação de pacientes para coleta de papanicolaou e solicitação de Mamografia 

UBS Parque Novo Santo Amaro De 01/10 à 31/10/2018
Palestras diárias na recepção da UBS, sobre câncer de mama e importância do auto exame mensal e oferta de guia de mamografia para pacientes que forem identificadas 

com exame em atraso. 

UBS Santa Lúcia 02/10/2018 e 09/10/2018
Realização de palestra no grupo de planejamento familiar sensibilizando ao auto exame da mama e coleta do preventivo e pedido de mamografia as mulheres acima de 40 

anos.

19/10/2018
5ª Caminhada contra o câncer de mama - unidades do fundão - Colaboradoras e Pacientes (UBS Jd Capela, UBS Vila Calu, UBS Horizonte Azul e UBS Vera Cruz). 

Alongamento e zumba.

08/10/2018 a 26/10/2018 Intensificar a solicitação de mamografia, coleta de papanicolaou, palestra sobre o auto-exame.

19/10/2018 Oficina de maquiagem - palestras sobre auto-cuidado, saúde intima e sexual

05/10/2018 Palestras sobre prevenção do Câncer de mama, oferta de exames de mamografia e papanicolaou

12/10/2018 Palestras sobre prevenção do cancer de colo do útero e de vulva, oferta de exames de mamografia e coleta de Co

19/10/2018 Palestra sobre doenças sexualmente transmissiveis e saúde Intima, auto estima nos relacionamentos afetivos

26/10/2018 Roda de conversa sobre temas como: Importância da Mulher no campo do trabalho, na vida doméstica e na sociedade - Sua contribuição e seus direitos

UPA Jardim Ângela 01/10/2018 e 31/10/2018 Exposição de cartazes, orientando a população sobre o CA de Mama e incentivo ao Autoexame das Mamas

AMA Especialidades Jardim São Luiz Segunda a Sábado, mês outubro/2018 Palestras sobre a importância de exames preventivos e a detecção precoce do câncer de mama e colo de útero

CER IV M' Boi Mirim 16 a 19/10 Rota de conversa,  sinais e sintomas do câncer, prevenção,  diagnóstico e fatores de risco.

13/10/2018 Tipos de exames realizados para prevenção e detecção do câncer de mama.

19/10/2018 O câncer de mama entre os homens.

CAPS AD III Jardim Ângela

UBS Jardim Paranapanema 

UBS Jardim Santa Margarida 

UBS Parque do Lago 

UBS Vila Calú 

UBS Cidade Ipava 

UBS Jardim Capela 

UBS Jardim Coimbra

UBS Jardim Guarujá 

UBS Jardim Herculano 

UBS Jardim Nakamura

UBS Vila das Belezas

UBS Zumbi dos Palmares

UBS Alto do Riviera

UBS Jardim Aracati 

UBS Jardim Caiçara

UBS Novo Caminho 

UBS Jardim Thomas 

UBS Novo Jardim 

AMA/UBS Parque Santo Antonio 

UBS Jardim Souza 

AMA/UBS Parque Figueira Grande



24/10/2018 Oficina de beleza para valorização da autoestima com participação da promotora Mary Key. Orientações sobre como realizar o auto exame.

18/10/2018 O câncer de mama entre os homens.

26/10/2018 Oficina de beleza para valorização da autoestima com participação da promotora Mary Key. Orientações sobre como realizar o auto exame.

CAPS IinfantoJuvenil II M'Boi Mirim 05/10/2018 Atividades de orientação sobre prevenção do câncer de mamas no grupo de pais 

01-31/10/2018 Nos grupos realizados pela ESF será aborado o tema do Câncer de Mama e de Colo.

19/10/2018 Grupo ESF + NASF + Dia da Beleza (palestra sobre a importancia dos cuidados, realização de exames preventivos)

22-26/10/2018 Intensificação da coleta de papanicolaou e solicitação de mamografia de rastreio.

05/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia. 

12/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia. 

15 a 19/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia; em  19/10 acontecerá a caminhada do fundão.     

22 a 26/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia. 

29 a 31/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia. 

19/10/2018 Caminhada em prol do Outubro Rosa com as unidades do Fundão - Horizonte, Vera, Calú e Capela

15 - 19/10/2018 Intensificação da coleta de papanicolaou e solicitação de mamografia de rastreio.

17/10/2018 Palestra no grupo de planejamento familiar sobre a importância dos exames preventivos na saúde da mulher.

08 à 12/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia.

15 a 19/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia; em  19/10 acontecerá a caminhada do fundão.

22 a 26/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia.

29 a 31/10/2018 Atividades socioeducativas, entrega de panfletos informativos, incentivo ao auto exame e a  realização  de mamografia.

UBS Mata Virgem 23/10/2018 DAS 12 AS 17HR. PALESTRA SOBRE AUTO EXAME DAS MAMAS, SOLICITAÇÕES DE MAMOGRAFIA E PREVENSÃO DE CANCER DO COLO DE UTERO.

UBS Jardim Umuarama 9,16,23 e 30 de outubro PALESTRAS EDUCATIVAS E QUIZ(JOGO)

10/04/18 PALESTRA SOBRE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA

10/05/18 PLANEJAMENTO FAMILIAR

10/09/18 PALESTRA DE HÁBITOS SAUDÁVEIS

10/11/18 GRUPO  AUTO EXAME DAS MAMAS

15/out Palestras *Orientação - como fazer o auto exame- 09h00 e 14h00

16/out Palestras *Prevenção do Cancêr de mama- 09h00 e 14h00

17/out *Dia da beleza- Periodo Integral

18/out *Realização do exame da mama em livre demanda 

19/out *Roda de conversa com pacientes que venceram a doença-09h00

Durante todo o mês de Outubro
Itensificação das ações de detecção de prevenção do Câncer de Mama com exame físico das mamas de todas as mulheres que passarem em consulta médica e de 

enfermagem

Durante todo o mês de Outubro- 

manhã 8h e tarde 13h
Palestra na recepção e sala de espera 

22/10/2018 às 9h Grupo na área: Conscientização sobre a prevenção do Câncer de Mama 

10/10/2018, 17/10/2018,  24/10/2018 Dinâmica: “Saúde da Mulher” e conscientização de exames de rotina ma prevenção do cancêr nos grupos de Ombro, 5º mês, PICs e em sala de espera.

01/10, 11/10 e 22/10 (as 14h) Palestra OUTUBRO ROSA ' Câncer de mama: mamografia, exame clínico e autoexame'

04/10, 16/10 e 24/10 (as 14h) Palestra OUTUBRO ROSA ' Câncer de colo do útero: importância do exame preventivo'

03/10 e 17/10 (as 10h) Palestra OUTUBRO ROSA ' HPV e DSTs: prevenção e cuidados femininos

09/10, 18/10 e 25/10 (as 14h) QUIZ: Mitos e verdades sobre Saúde da Mulher e Câncer 

02/10 e 23/10 (as 14h) Oficina OUTUBRO ROSA: Conhecendo o corpo feminino - Autoexame das mamas

10/10 e 24/10 (as 10h) Grupo de Gestantes: Amamentação e Prevenção do Câncer de Mamas

05/10 e 31/10 Mutirão de Preventivo

 01 a 31 outubro
Banner com foto oficial do Outubro Rosa, decoração da Unidade, lembrancinhas para as pacientes que vierem colher papanicolaou ( lixa de unha e 

prendedores de cabelo)
04/10/2018 Concurso de Cartazes sobre prevenção de Ca mama e Saude da Mulher - Premiação

08/10/18 - 
Abertura sobre saúde da Mulher - incentivo ao Outubro Rosa - Prevenção de Ca mama para pacientes na recepção - Profissionais da Hinode estarão na unidade para 

limpeza de pele  e curso de auto maquiagem para os pacientes

09/10/2018
Workshop para ACS e Auxiliares de Enfermagem sobre Cancer de mama - como orientar os pacientes. Será feito convites para pacientes que já tiveram cancer de mama 

para depoimentos. Tambem pela Hinode será oferecido limpeza de pele e curso de auto maquiagem

10 e 11/10 Palestras dobre auto exame das mamas em sala de espera

10 e 11/10 Para as funcionárias da UBS será oferecido Spa das mãos

DIAS 01,03 E 03/10/2018 ÁS 14H PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE CÂNCER DE MAMA- REALIZADAS EM SALA DE ESPERA POR ESTAGIÁRIOS DE ENFERMAGEM SOB SUPERVISÃO DO PROFESSOR

03/10 ÁS 09:00 ÁS 10:00 E DAS 10 ÁS 

11H
ATIVIDADE EM GRUPO PARA OS COLABORADORES COM A COACHING GISELA AZEVEDO- TEMA O  EMPODERAMENTO FEMININO

01/10 -8H- 02/10 13H- 04/10 08H- 

05/10 8H- 01/10 13H- 02/10 08H
PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE CANCER DE MAMA

UBS Jardim Niterói

INTENSIFICAÇÃO: AO LONGO DO MÊS; 

GRUPO DAS ACSs: 23/10 (A 

CONFIRMAR)

INTENSIFICAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO NOS GRUPOS, CONSULTAS E VDs; ENCONTRO DE AUTOESTIMA ORGANIZADO PELAS ACSs COM MULHERES EM TRATAMENTO DE CA 

MAMA.

03/10/2018 - 10h00 SAÚDE EMOCIONAL E OS CUIDADOS EM ODONTOLOGIA (DR. ADRIANO)

18/10/2018 - 14h00 SAÚDE BUCAL DURANTE A GESTAÇÃO (DRA. CLÁUDIA)

O MÊS TODO – 7 AS 17HRS
STANDER COM PANFLETOS + MATERIAL DIDÁTICO S. MULHER ( SEMINA) ; Grupos de sala de espera, intensificação da busca ativa nas visitas domiciliares; grupos de 

orientações para os agentes de saúde com a temática de prevenção

16/10/2018, 19/10/2018, 26/10/2018 Dinâmica: “Saúde da Mulher” e conscientização de exames de rotina ma prevenção do cancêr nos grupos de Ombro, 5º mês, PICs e em sala de espera.

PRIMEIRO DIA DE OUTUBRO CONFECÇÃO E ENTREGA PARA COLABORADORES E USUÁRIOS DO” FITA CETIM” DO SÍMBOLO DO OUTUBRO ROSA ( LAÇO)

08/10/2018, 15/10/2018, 22/10/2018
Dinâmica: “Saúde da Mulher” e conscientização de exames de rotina ma prevenção do cancêr nos grupos Corpo e Mente, Reabilitação, Grupo de Idosos e em sala de 

espera.

Todas as sextas feiras do mês

Programamos o dia semanal da mulher. Neste dia serão oferecidas palestras por equipe multidiciplinar com enfoque na detecção precoce do câncer de mama e colo 

uterino. Será incentivado também o planejamento familiar, orientações em saúde da gestante e puérpera. Todo o enfoque e capacitação será estimulado por oficinas de 

massagem e prêmios. 

UBS Campo Grande Dias 01, 02,03,04,05/10/2018  Palestras sobre prevenção contra o câncer de mama 

02, 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30/10/2018 Coleta de Papanicolaou/ Consulta de Saúde da Mulher

17/10/2018 Palestra sobre prevenção de cancêr de mama

24/10/2018 Palestra sobre prevenção de cancêr de colo uterino

AMA/UBS Integrada Parque Doroteia
De 01/10/2018 a 31/10/2018.

palestras educativas em sala de espera ; grupos internos e externos ;  Intensificação dos exames preventivos para as mulheres; Distribuição de preservativos ; 

planejamento familiar .

UBS Vila Império I
todo o mês de Outubro

Sensibilização de funcionários e pacientes sobre mortalidade materna e coleta de citologia oncótica, realizando palestras, falando sobre os temas nos grupos já existentes 

e confecionando cartazes para serem expostos na UBS

01/out Grupo - Tema : Climatério 

02/out Grupo - Tema:-DSTs

03/out Grupo -  Tema : Prevenção de Cancer de Colo e Mama

04/out Grupo- Tema: Planejamento Familiar

05/out Grupo- Tema: Violência

11/out Grupo- Tema: Planejamento Familiar

18/out Grupo- Tema: Planejamento Familiar

TODO MÊS DE OUTUBRO INTENSIFICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES NAS CONSULTAS 

TODO MÊS DE OUTUBRO ORIENTAÇÕES SOBRE AUTO EXAME/ PREVENÇÃO NO GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA 

DIA 15 AO DIA 19 DE OUTUBRO ORIENTAÇÕES SOBRE AUTO EXAME/ PREVENÇÃO NA SALA DE ESPERA DA COLETA DE EXAMES

Diariamente no mês de outubro. Palestra em sala de espera sobre auto-exame das mamas, auto cuidado e orientações em saúde

TODO MÊS DE OUTUBRO Envolver Equipe NASF, nas orientações durantes grupos já realizados em UBS, (Garra (Nutricionista), caminhada, yoga.   

TODO MÊS DE OUTUBRO Reforçar em Visitas domiciliares, sobre importância da coleta de papanicolaou e exame periódico de Mamografia

TODO MÊS DE OUTUBRO Grupo Diário na Recepção 

Durante as consultas médicas e de 

enfermagem
 Solicitação de mamografia, rastreamento para mulheres com critérios

24/10/2018 Caminhada Contra o câncer de Mama pelo Bairro

25/10/2018 GRUPO DE GESTANTES- ORIENTAÇÕES E IMPORTÂNCIA DO AUTO EXAME

11/10/2018 TODOS OS PROFISSIONAIS ESTARÃO VESTIDOS COM BLUSAS ROSAS PARA INTENSIFICAR A AÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

11/10/2018 PALESTRA SOBRE O TEMA ESPECÍFICO PARA TODAS AS MULHERES NA UNIDADE

19/10/2018 E 26/10/2018 DAS 13:00 

ÀS 16:00HS

TODAS AS MULHERES QUE COMPARECEREM NA UNIDADE SERÃO CONVIDADAS À SALA DE SAÚDE DA MULHER PARA AVALIAÇÃO DAS MAMAS E INCENTIVO AO AUTO 

EXAME

MÊS INTEIRO TODOS OS FUNCIONÁRIOS TERÃO UM LAÇO ROSA NO CRACHÁ

19/10/2018 GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA MAIS VIDA- TEMA: OUTUBRO ROSA

05/10/2018 ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA

19/10/2018 ENVELHECIMENTO-MELHOR IDADE: ORIENTAÇÕES NO GRUPO SOBRE O AUTO EXAME

25/10/2018 CONVERSA COM OS ADOLESCENTES

MÊS INTEIRO O TEMA SERÁ ABORDADO EM TODOS OS GRUPOS JÁ EXISTENTES NA UNIDADE

UBS Vila Constância 
01,04,08,11,15,18,22,250 e 29/10/18 Grupo de Mulheres; Grupo de sala de espera.

06/10/2018 Grupo : DST e  contraceptivo  com Enfermeira Karine

09/10/2018 Grupo : saúde mental da mulher com psicologa Marcia

11/10/2018 Palestra lúdica para mulheres com Enfª Malvira

UBS Santo Amaro

03-10-17-24-31/10, MANHÃ E TARDE

Principais sinais e sintomas do câncer de mama,– Distribuição de folhetos de divulgação sobre o câncer de mama

– Atendimento para coleta de citologia

– Aferição de pressão arterial (PA) e orientações

– Realização de teste rápido para HIV/Sífilis/Hepatite

- Roda de conversa 

UBS Jardim  Aeroporto dias 08-22-29/10 abordagem do assunto nas reuniões de planejamento familiar

UBS Laranjeiras

UBS Vila Guacuri 

UBS Jardim Pantanal

UBS Vila Aparecida

UBS Vila  Missionária

UBS Jardim São Carlos

UBS Vila Arriete

UBS São Jorge

UBS Jardim Apurá

UBS Vila Joaniza

UBS Jardim Miriam 2

UBS Jardim Selma 

UBS Mar Paulista 

STS - SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

UBS Vila Império - Dra Gilda Tera 

UBS Cidade Júlia

UPA Vera Cruz 

CAPS AD III Jardim Ângela

UBS Vera Cruz 

Rede Hora Certa M'boi Mirim II

UBS Horizonte Azul 



UBS Chácara Santo Antonio

01/10/2018  02/10/18  03/10/18  

04/10/18
Palestra


