
Distrito Sanitário I 

DATA AÇÃO LOCAL 

De 02/03/15 
a 

06/03/15 

Realização de exames de 
mamografias 

03.03 - Policlinica 
Gouveia de Barros 

04.03 - Policlinica 
Valdemar de Oliveira 

05.03  – Pracinha do 
Diario 

06.03  – USF São José 
do Coque 

14/03/15 Ações com mamografia, 
palestra sobre prevenção de 
câncer de mama e colo do 
útero; intensificação e coleta 
de exame Papanicolau, 
distribuição de preservativos. 

PSF Santo Amaro I 

16/03/15 
 A 

 19/03/15 

Sala de Espera: Ação 
Educativa sobre câncer de 
mama e colo do útero, 
palestras sobre os temas com 
grupo de mulheres em igreja 
da comunidade 

PSF Cabanga 

Durante mês de 
março 

Sala de espera 
(intensificação):Atividade 
Educativa em planejamento 
Familiar, câncer de mama e 
colo do útero 

PSF Coelhos I 

Terças-feiras de 
março 

Sala de espera: abordagem de 
prevenção do câncer de colo 
de útero com atividades 
educativas  

PSF Coelhos II 

9/03/15 
 A 

 13/03/15 

Sala de espera: atividade 
educativa de prevenção de 
câncer de colo de útero e 
mama. 

Semana de intensificação e 
coleta de exame Papanicolau 

PSF Pilar 

  
 

 
 

 



Distrito Sanitário II 

DATA AÇÃO LOCAL 

DE 9/03/15 
 A 

 13/03/15 

Realização de 
mamografias 

Calendário no DS 

12/03/15 Ação conjunta com o 
Governo presente com a 
realização de mamografias 

Academia da cidade 
Polo - Chie 

10/03/15 Ações Educativas, 
vacinação, aferição de 
pressão e glicemia. 
Distribuição de material 
educativo. Realização de 
Mamografia 

Ação no Mercado da 
Encruzilhada 

  
  

  
  

13/03/15 Ações Educativas, 
vacinação, aferição de 
pressão e glicemia. 
Distribuição de material 
educativo. Realização de 
Mamografia 

SEST-SENAT 

  

Distrito Sanitário III 

DATA AÇÃO LOCAL 

16/03/15 
 a 

 20/03/15 

Realização de mamografias Calendário no DS 

17/03/15  Roda de conversa durante a 
semana(16 a 20) sobre 
temáticas da saúde da 
mulher e no dia 17/03/15 
palestra sobre prevenção de 
câncer de colo do útero e 
mama 

  

  

USF Apipucos 

  

 
 

 



Distrito Sanitário IV 

DATA AÇÃO LOCAL 

15/03/15 Ação em parceria com o 
recife de coração nos bairros 
com a realização de 
mamografias 

Parque Arraial Novo do 
Bom Jesus - Cordeiro 

16/03/15 

 A 

 20/03/15 

Ações diversas de saúde 
como: citologia, ,palestras 
com entrega de material 
educativo e mamografias no 
bom pastor 

Bom Pastor 

16/03/15 Realização de mamografias USF Emocy Krause 

16/03/15 
A 

20/03/15 

Palestras em sala de espera, 
intensificação de citologias, 
entrega de material educativo. 
  

USF Emocy Krause 

23/03/15 

 A 
 27/03/15 

Realização de mamografias Calendário no DS 

24/03/15  Mamografia, palestras com 
apoio do NASF; Aulão do 
PAC; participação do CIC 
(ainda serão definidas as 
ações das praticas 
integrativas) 

USF Cosirof 

12/03/15   
Atividades trabalhando auto 
estima das mulheres com 
Embeleze(manicure, corte de 
cabelo, escova, oficina de 
bijuterias, massagem. 

Palestras sobre saúde da 
Mulher com o Medico e o 
NASF da Unidade 
  

USF Cosme e Damião 
(manhã) 

10/03/15 Café da manha em 
homenagem as mulheres, 
roda de conversa sobre saúde 
da mulher e realização de 
mamografias no mamógrafo 
movel 
  

USF Sítio Wanderley 



  

  

  

31/03/15 Grande Encontro de Grupos 
de Mulheres do DS IV 
(programação sendo 
construída, reunião agendada 
para fechar temas e atividades 
abordadas) 

CIS (13:00) 

  
Distrito Sanitário V 

DATA AÇÃO LOCAL 

30/03/15 
 A 

 02/04/15 

Realização de mamografias 30.03 – Upinha novo 
prado 

31.03 – Unidade SEASA e 
Fernandes Figueira 

01.04 – Upinha Novo 
Jiquiá 

02.04 – USF Bongia Boa 
Ideia 

03/03/15 
E 

04/03/15 

Sala de Espera: palestras sobre 
temáticas da saúde da mulher 

  
  

  

USF Vila Tamandaré 

05/03/15 Sala de Espera: palestras sobre 
temáticas da saúde da mulher. 

Exames Citopatologico; dia de 
beleza; participação de 
profissionais do NASF e 
residentes 

  
  

USF Vila Tamandaré 

11/03/15 Realização de Exames de 
prevenção, testagem rápida e 
rodas de conversa em sala de 
espera 

  
  

  

USF Chico Mendes 



11/03/15 Atividades e palestras em Sala 
de espera 

  

  
  

USF Mustardinha 

09/03/15 
A 

13/03/15 

Realização de exames 
citopatologicos, orientações e 
encaminhamentos. Distribuição 
de preservativos e realização de 
testagem rápida para HIV 
  

USF San Martim 

06/03/15 Realização de palestras e dia da 
Prevenção 

USF Planeta dos Macacos 

09/03/15 Café  e Palestra educativas para 
uma Escola da comunidade(no 
auditório da escola municipal 
Baldina Minelau) 

PACS Jardim São Paulo 
(manha) 

09/03/15 Palestras e Dia D da prevenção USF Bongi Boa Idéia 

30/03/15 Mamografia, palestras sobre 
prevenção de câncer de mama e 
colo do utero com a participação 
de profissionais do NASF. 

Upinha Novo Prado 

  

Distritos Sanitários VI e VIII 

DATA AÇÃO LOCAL 

31/03/15 Realização de mamografias Calendário no DS 

10/03/15 Ação com equipes do NASF e 
USF na salde espera com grupos 
de mulheres e gestantes sobre 
temas relativos a mulher. Rodas 
de conversa sobre violência 
contra a mulher e DST. 
Distribuição de Material 
Educativo 

USF Beira do Rio. 
Pantanal 

09/03/15 Ação com equipes do NASF e 
USF na salde espera com grupos 
de mulheres e gestantes sobre 
temas relativos a mulher. Rodas 
de conversa sobre violência 
contra a mulher e DST. 
Distribuição de Material de 
Educativo 

USF Entra Apulso 
e 

Coqueiral 



06/03/15 Ação com equipes do NASF e 
USF na salde espera com grupos 
de mulheres e gestantes sobre 
temas relativos a mulher. Rodas 
de conversa sobre violência 
contra a mulher e DST. 
Distribuição de Material 
educativo 

USF IPSEP 

e 

Monte Verde 

17/03/15   

Ação com equipes do NASF e 
USF na salde espera com grupos 
de mulheres e gestantes sobre 
temas relativos a mulher. Rodas 
de conversa sobre violência 
contra a mulher e DST. 
Distribuição de Material 
Educativo 

UR 10 

31/03/15   
Ação com equipes do NASF e 
USF na salde espera com grupos 
de mulheres e gestantes sobre 
temas relativos a mulher. Rodas 
de conversa sobre violência 
contra a mulher e DST. 
Distribuição de Material 
Educativo. 

UR 03 

  
Distrito Sanitário VII 

DATA AÇÃO LOCAL 

11/03/2015 Ação na escola. 

Na unidade: dia da beleza; 
realização de teste rápido de 
HIV; palestra de violência 
contra a mulher. 

  

USF Alto Jose do Pinho 

10/03/2015 Ação com o NASF + USF 
Palestras sobre as temáticas 
de saúde da mulher e teste 
rápido de HIV 

  
  

USF Santa Tereza 

12/03/15 Ação com PAC + NASF 
Atividade para mulheres nas 

USF Macaxeira (manhã) 



academia da cidade e palestra 
sobre violência contra a 
mulher 

  
  

  

10/03/15 Palestra no grupo de mulher 
Alto da Telha 

USF Córrego da Bica 

 


