
IDENTIFICAÇÃO DA TENDA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

PROGRAMA  MUNICIPAL DST / AIDS

Orientação: Sífilis, Hepatites e outras DST 

Teste rápido HIV - fluido oral 

Distribuição de preservativos

SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

SAÚDE INDÍGENA

SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE

Orientação sobre especificidades de saúde da 

população negra nas doenças prevalentes 

(hipertensão arterial, diabetes, anemia falciforme e 

outras)

Divulgação da política municipal de saúde integral 

da população negra

Divulgação dos serviços de saúde para a população 

indígena

Orientação sobre os serviços disponíveis para os 

imigrantes

SAÚDE MENTAL

Orientação sobre os serviços disponíveis: CAPS / 

CECCO / RT

Apresentação dos trabalhos artesanais realizados 

pelos CECCO

SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Apresentação dos fluxos de atendimento da rede de 

Atenção à Saúde da Pessoa Idosa

Orientação sobre Prevenção de quedas

SAÚDE BUCAL

Orientação para escovação e prevenção de cáries

Detecção precoce de câncer bucal

Informação sobre os serviços disponíveis na Rede

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ênfase na Primeira Infância

Orientação para incentivo ao Aleitamento Materno

Atividade lúdica para desenvolvimento da criança

PICS
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

Aplicação de "Auriculoterapia"

Orientação sobre as práticas corporais (Tai-chi, Lian 

Gong, Dança circular e outras) seus benefícios e  

desenvolvimento nas Unidades de Saúde



SAÚDE DA MULHER

Incentivo ao Pré-Natal e ao Parto Natural / Casa de 

Parto

Métodos Contraceptivos: DIU , preservativo 

feminino

Rede para detecção precoce do câncer de mama

SAÚDE NUTRICIONAL

Promover a importância da alimentação adequada e 

saudável nos ciclos de vida

Educação alimentar e nutricional em doenças 

crônicas

Promoção da consciência alimentar

Campanha para o consumo consciente do sal

CONDIÇÕES CRÔNICAS EM SAÚDE

HIPERTENSÃO E DIABETES

Orientação para promoção da saúde e prevenção 

das Doenças crônicas

Avaliação do pé diabético  

Importância da aferição da PA e do controle da 

glicemia

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Orientação quanto ao uso correto de medicamentos

Orientação para descarte adequado de 

medicamentos

ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA 

Orientação sobre os serviços disponíveis: Núcleo de 

Prevenção da Violência (NPV) e rede de apoio para o 

cuidado em saúde

PAVS
PROGRAMA AMBIENTES VERDES E SAUDÁVEIS

Orientação para alimentação saudável / uso de sal 

de ervas

Uso racional dos recursos naturais (Água) - 

orientação para construção de cisterna

Orientação para Compostagem / Minhocário

Jogos lúdicos: combate ao Aedes

ZOONOZES
Orientação sobre animais sinantrópicos e 

quirópteros, eliminação de criadouros da dengue. 

IMUNIZAÇÃO
Orientações sobre situações de enchentes, riscos, 

leptospirose

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Vacina Febre amarela para todos; vacina SCR 

seletiva (sarampo, catapora e rubeola)



SAÚDE AMBIENTAL
Oficinas temáticas sobre Hanseniase, Hepatites e 

doenças e agravos não transmissíveis

VOLUNTÁRIOS DA SAÚDE 

Contação de estórias

Oficina de páscoa

Grupo conta-gotas






