
HORÁRIO LOCAL 
ATIVIDADE 
PROPOSTA 

PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

8:30 Auditório HMR 

Capacitação 
dos 

brigadistas do 
HMR 

Equipe da Vigilância 
Ambiental da 

Gerência de Vigilância 
Ambiental e Controle 

de Zoonoses 

HORÁRIO LOCAL 
ATIVIDADE 
PROPOSTA 

PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

Das 08:00 às 
12:00h. 

Policlínica Gouveia de Barros/Boa Vista 

Ação alusiva 
ao Dia D de 
mobilização 
contra 
o Aedes 
aegypti com 
exposição de 
maquete 
temática, kit 
entomológico 
e distribuição 
de material 
educativo. 

Equipe de Educação 
em Saúde/SOVA/DS I 

HOÁRIO LOCAL 
ATIVIDADE 
PROPOSTA 

PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

Manhã e tarde COMPAZ 

Discussão 
com diversos 
grupos sobre 
o tema, 
apresentação 
do kit larvário 
e distribuição 
de folder e 
hipoclorito 
(Ação 
integrada ao 
Dezembro 
Vermelho) 

Supervisora Rute e 
sua equipe 

Manhã USF Monteiro de Moraes 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Equipe da 
Supervisora Rute 

Manhã Upinha Fernanda Wanderley 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Equipe da 
Supervisora Rute 

Manhã USF Alto do Céu / Porto da Madeira 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisor Rossine e 
equipe 

Manhã USF Ponto de Parada 
Sala de 

espera, com 
discussão e 

Supervisor Luciano e 
equipe 



distribuição de 
folder 

Manhã USF Chão de Estrelas 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisora Patrícia e 
equipe 

Manhã USF Ir. Terezinha 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisora Patrícia e 
equipe 

Manhã Policlínica Salomão Kelner 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisora Ivan e 
equipe 

Manhã USF Tia Regina 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisora 
Sebastião e equipe 

Manhã USF Clube dos Delegados 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisor Fabyano e 
equipe 

Manhã e tarde USF Córrego do Curió 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisora Alcione e 
equipe 

Manhã e tarde USF Luiz Wilson 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisora Andréa e 
equipe 

Manhã Farmácia de Ponto de Parada 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisora Nelson e 
equipe 

Manhã Upinha do Chié 

Sala de 
espera, com 
discussão e 

distribuição de 
folder 

Supervisora Selma e 
equipe 

Manhã USF Ilha de Joaneiro 
Sala de 

espera, com 
Supervisora Selma e 

equipe 



discussão e 
distribuição de 

folder 

08:30 
Casa Amarela e Alto do Mandu  ( Área de 

muito Alto risco) 

Caminhada 
porta a porta, 
com 
orientações, 
prevenção e 
se necessário 
tratamento; 
entrega de 
capas de 
reservatórios 
e hipocloritos. 

Todas as equipes de 
Campo 

(39 ASACES) 

Manhã 
Comunidade ninho das cobras, 

Brasilit/várzea baixa 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Cláudio 

Manhã 
  

Terminal de integração de Cosme e Damião 

Panfletagem s
obre arboviros

es   / 
prevenção ao 
aedes aegypti 
e distribuição 
de hipoclorito 

Djalma 

Manhã Mercado do cordeiro 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Rafael 
(05 asaces) 

Manhã 
  

Sis-serviço integrado de saúde 

Palestra 
sobre  

arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Karla maia 

Manhã Av. Caxangá com Gregório Júnior 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Severino 

Tarde 
Av. Abdias. de carvalho com rua Carlos 

Gomes 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Severino 

Manhã e tarde Av. Maurício de Nassau 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses / 
prevenção ao 

Fernanda 
(07 asaces) 



aedes 
aegypti  e 
entrega de 
tapa sóis 

Manhã Rua bom pastor com rua mauricéia 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Andreilson 

Manhã e tarde Guarita da ufpe 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Catiane 

Manhã Sinal do carrefour 

Panfletagem 
arboviroses  /  
prevenção ao 
aedes aegypti 

Suelen 

Manhã e tarde Estrada dos remédios com a rua benfica 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses / 
prevenção ao 

aedes 
aegypti  e 
entrega de 
tapa sóis 

Ana maria 

Manhã Ruas do engenho do meio 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 
e distribuição 
de hipoclorito 

Ana paula 

Manhã Sala de espera da ubt joaquim cavalcanti 

Palestra sobre 
arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Públyo 

Manhã Terminal de integração da caxangá 

Panfletagem 
sobre 

arboviroses  / 
prevenção ao 
aedes aegypti 

Roberta 

Manhã Área descoberta, bairro do barro 

Mutirão em 
combate à 
dengue: 
inspeção nos 
imóveis com 
educação 
ambiental e 
panfletagem 

6 asaces e supervisor 



Manhã Unidade de saúde jiquia (jiquia) 
Sala de 
espera 

2 asaces 

Manhã Unidade de saúde estancia 
Sala de 
espera 

Asace, gestão do psf 

Manhã 
Unidade de saúde  planeta II, jardim  s. 

Paulo 
Sala de 
espera 

Asace, gestão do psf 

Manhã Associação social do gurupe 
Roda de 
conversa 

Asace, supervisor e 
assistente social 

Manhã Escola Antônio farias (san martin) 
Conversação 

lúdica 
Asace, supervisor  e 

professores 

Manhã Área descoberta, bairro jardim são paulo 

Mutirão em 
combate à 
dengue: 

inspeção nos 
imóveis com 

educação 
ambiental e 
panfletagem 

5 asaces e supervisor 

Manhã Área descoberta,  bairro areias 

Mutirão em 
combate à 
dengue: 

inspeção nos 
imóveis com 

educação 
ambiental e 
panfletagem 

6 asaces e supervisor 

Manhã Maternidade bandeira filho (afogados) 
Sala de 
espera 

Asace, gestão  
maternidade 

Tarde 
Pontos estratégicos do bairro de jardim s. 

Paulo 

Mutirão em 
combate à 
dengue: 

inspeção nos 
imóveis com 

educação 
ambiental e 
panfletagem 

5 asaces e supervisor 

Manhã Áreas descoberta de afogados 

Mutirão em 
combate à 
dengue: 

inspeção nos 
imóveis com 

educação 
ambiental e 
panfletagem 

7 asaces e supervisor 



Manhã Unidade de saúde  ipiranga (bongi) 
Sala de 
espera 

Supervisor gestão do 
psf 

Manhã Stand dengue (afogados) 
Estação 
afogados 

Asaces 

Tarde 
E.M Enoch Coutinho sobre Arboviroses,  

Brasilia Teimosa 

Peça Teatral “ 
Todos Juntos 
contra as 
Arboviroses” e 
personagem 
da 
Mosquitinha 
ZIKA 

Equipe distrital da vig. 
Ambiental 

Das 10:30 às 
12:00 horas 

Escola Municipal Aderbal Galvão, localizada 
na rua Vasco da Gama 

Música 
relacionada 
ao tema, 
palestra e 
vídeo com o 
ciclo do 
mosquito, 
observação 
do ciclo 
biológico , 
teatro de 
fantoche, 
jogos e 
brincadeiras. 

Equipe distrital da vig. 
Ambiental 

Manhã 
   PSF Vila do SESI,  

Ibura                                                                
                                                         

Sala de 
espera sobre 
arboviroses 

Supervisor, asace e 
funcionários 

Manhã  Escola Cecilia Meireles, Ibura                   
 Palestra 

sobre 
arboviroses 

Supervisor, asace, 
professores e 
funcionários 

Manhã 
 PSF Alto da Bela Vista. 

Ibura                                        
Palestra sobre 

arboviroses 
Supervisor, asace e 
funcionários 

Manhã 

 Escola Municial fernando Santa Cruz, 
Jordao                                                             
                                                                        

      

 Palestra 
sobre 

arboviroses 

Supervisor, asace, 
professores e 
funcionários 

Manhã 
PSF ur 03, 

COHAB                                                  

 Sala de 
espera sobre 
arboviroses 

Supervisor, asaces e 
funcionários 

Manhã 
             Upinha UR 0405, 

COHAB                                                           
                   

Roda de 
conversa 

sobre 
arboviroses. 

Supervisor,asace e 
funcionários 

Manhã 
PSF Jane Magalhães, 

COHAB                                                       

Roda de 
conversa 

sobre 
arboviroses 

Supervisor, asaces e 
funcionários 



 
 

Manhã  tres carneiros alto, COHAB. 
Panfletagem 

sobre 
arboviroses. 

Supervisor, asace e 
funcionários 


