
DATA/          

HORÁRIO 
LOCAL USF/PACS ATIVIDADE REALIZADA 

03/11/15 

Unidade de Saúde da 

Família (USF) Jiquiá – 
Grupo de Hiperdia 

Orientações sobre Hipertensão e Diabetes: 

Aferição da pressão arterial, teste de glicemia, 
peso 

03/11/15 

 

8h 

USF/Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde: 

Upinha Novo Jiquiá 

 

 

Sala de espera da Unidade 

Realização de busca ativa de homens acima 
dos 40 anos nas pracinhas localizadas 

próximas à unidade; orientação do câncer de 

próstata: prevenção, diagnóstico e tratamento; 
auto-exame da boca e prevenção de câncer 
bucal; prevenção e diagnósticos de algumas 

DST's e testagem rápida para HIV e Sífilis; 
aferição de pressão arterial e teste de glicemia; 

corte de cabelo 

04/11/15 

 

8h 

USF Irmã Denise/Alto José 
do Pinho 

 

Local: Praça 04 de Outubro 
e Centro Social da Igreja 

Católica 

Aferição da pressão arterial e da glicose; 
realização de teste rápidos para sífilis e HIV; 

roda de conversa com médico urologista; 

avaliação do IMC; torneio de dominó 

04/11/15 

 

8h às 11h 

COOPTTA - 

Coop. dos Taxistas do 
Shopping Tacaruna 

Aferição da pressão arterial, teste de glicemia; 
distribuição do Cartão do Homem; vacinação; 

distribuição de materiais educativos; saúde 
bucal - orientação e distribuição de materiais; 

distribuição de preservativos masculinos e 

femininos  

06/11/15 

8h 
USF Sítio Wanderley, Brasilit 

Atividade educativa com o grupo de homens da 

unidade; distribuição de materiais (cart azes, 
informativos e folders) educativos e palestra 

07/11/15 

8h às 12h 

Capela Santo Antônio – Vila 

Tamandaré/Areias  

Aferição de pressão arterial; teste de glicose; 
saúde bucal, palestra sobre importância do 

exame de próstata para a prevenção do câncer 

10/11/15 
USF Jiquiá – Grupo de 

Hiperdia 
Orientações sobre o câncer de próstata 

11/11/15 

14h 

USF/PACS: PACS AREIAS  

 

Associação AACS 

Câncer de próstata: prevenção, diagnóstico e 

tratamento, aferição de pressão arterial, teste 
de glicose e solicitação de exames.  

17/11/15 
USF Jiquiá – Grupo de 

Hiperdia 

Orientações sobre alcoolismo e tabagismo para 
homens e mulheres durante a reunião do Grupo 

de Hiperdia.  

18/11/15 USF/PACS: PACS AREIAS  Câncer de próstata: prevenção, diagnóstico e 

tratamento. Aferição de pressão arterial, teste 



8h30 Centro Social Urbano de 
Areias  

de glicemia e solicitação de exames  

18/11/15 

USF/PACS: PACS 

CAÇOTE/VILA CARDEAL - 
IEBV 

Aferição da pressão arterial, teste de glicose, 
palestra sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, marcação de PSA e exames de 

rotina 

24/11/15 
USF Jiquiá – Grupo de 

Hiperdia 

Orientações sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, distribuição de materiais 
educativos e preservativos  

25/11/15 

USF/PACS: PACS 
CAÇOTE/VILA CARDEAL- 

Escola Municipal Isaac 

Pereira 

Aferição da pressão arterial, teste de glicose, 
palestra sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, marcação de PSA e exames de 

rotina 

 


