
Em BH/MG: UNIDADES QUE ABRIRÃO DIA 01.12.18 - SÁBADO 

CENTRO DE SAÚDE  
HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PÚBLICO ALVO 

REGIONAL BARREIRO  

BAIRRO DAS INDÚSTRIAS 08:00 às 17:00 Palestra, teste rápidoe atendimento 
dos casos positivos  

Homens e 
mulheres acima de 
18 anos 

BONSUCESSO 08:00 às 17:00 Pré e pós aconselhamento; palestra 
sobre DST`s, uso de métodos 
contraceptivos, Abordagem da 
enfermagem e serviço social, teste 
rápido HIV e sífilis, lian gong, sala de 
espera 

Adultos jovens 

DIAMANTE   REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS( HEP 
Be C, HIV, SIFLIS), PREENCHIMENTO DE 
CARDENETA SAÚDE DO IDOSO, 
RESGATE DE IMOVÉIS FECHADOS( 
SERVIÇO DA ZOONOSES), 
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 

PESSOAS DE 18 
ANOS OU MAIS 

INDEPENDÊNCIA 08:00 às 17:00 Realização de atividades para testagem 
rápida DTS.Realização de consulta para 
saúde da mulher(busca ativa de 
mulheres que não realizaram o 
Papanicolau nos últimos 3 
anos).Atualização de cartão de vacina 
para homens e mulheres.Avaliação 
nutricional e física. 

Homens e 
mulheres,em 
situação de risco 
para DST,mulheres 
que não realizaram 
o Papanicolau nos 
últimos 3 
anos,adultos para 
atualizar cartão de 
vacina. 

ITAIPU 07:00 às 16:00 TESTE RÁPIDOS DE SÍFILIS, HIV, E 
HEPATITES VIRAIS 

POPULAÇÃO EM 
GERAL 

07:00 às 16:00 A ODONTOLOGIA ESTARÁ REALIZANDO 
AVALIAÇÃO E CODIFICAÇÃO NOS 
PARTICIPANTES BEM COMO 
ORIENTAÇÕES EM SAÚDE BUCAL E 
FLUXOS DE ATENDIMENTO 

USUÁRIOS DA 
ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DO 
C. S 
ITAIPÚ/JATOBÁ 

07:00 às 16:00 MULTIRÃO DE OFERTA DE 
ELETROCARDIOGRAMA 

PARA OS 
USUÁRIOS DO 
POSTO, QUE 
NECESSITAM DE 
REALIZAÇÃO DO 
EXAME, E OUTROS 
QUE POSSUEM 
LIMITAÇÃO DE 
HORÁRIO AO 
LONGO DA 
SEMANA, PARA 
AMPLIAÇÃO DO 
ACESSO E 
NORMALIZAÇÃO 
DA AGENDA. 



LINDÉIA 7:30 às 17:00 Educação em saúde e aconselhamento 
a respeito das ISTs; 
Realização de teste rápido de hepatites 
B e C, sífilis e HIV; 
Realização de resgate de casas 
fechadas pelos ACEs 

Alunos da escola 
técnica Tio Beijo e 
comunidade em 
geral 

MILIONÁRIOS 07:00 às 17:00 Roda de conversa DST/Aids, Execução 
de Testes Rápidos, capacitação do 
procedimento do teste rápido aos Aux. 
de Enfermagem. Atendimento 
Odontológico e avaliação de mucosas 
ESUS/Atualização do CADWEB e 
SISCAN. Atendimento as famílias Bolsa 
Família. Realização de ECG e 
Atendimento de Consultas Médicas e 
de Enfermagem. 

Usuários do C. S. 
Milionários 

MIRAMAR 08:00 às 17:00 Teste rápido de HIV , Sífilis e 
aconcelhamento. Prevenção de Câncer 
do colo do ùtero, solicitação de 
exames PSA, Troca de receita. 

Homens e 
mulheres da área 
de abrangencia do 
CS. 

08:00 às 17:00 Avaliação de lesões em Saúde Bucal Homens e 
mulheres da área 
de abrangencia do 
CS. 

CENTRO DE SAÚDE REGINA  08:00 às 17:00     - Ações de prevenção da sífilis, HIV, 
Hepatites orientação, aconselhamento 
e realização de testes rápidos, para 
população.                                                      
-Avaliação Multi-dimensional do idoso 
conforme cardeneta do idoso e 
entrega da mesma.                                                                                     

Homens e 
mulheres acima de 
65 anos de idade. 

SANTA CECÍLIA 08:00 às 17:00 1- Oferta  de teste rápido de HIV,Sífilis 
e Hepatite virais para homens e 
mulheres, dentro da programação do 
dia mundial da AIDS, atualização 
desituação vacinal para homens e 
mulheres..                                                 
2- Acompanhamento sáude do homem 
com foco no rastreamento do câncer 
de próstata,avaliação odontológica, 
exames laboratoriais para homem com 
dificuldade de acesso à unidade 
duarnte a semana. 

Homens e 
Mulheres para 
testes rápido e 
atualização de 
quadro vacinal e 
homens acima de 
18 anos para as 
atividades deo 
novembro azul. 

TÚNEL 08:00 às 12:00 Serão realizados testes rápidos para 
ISTs como: HIV; Hepatite B; Hepatite C 
e Sífilis. Além de videos educativos, 
aconselhamentos e distribuição de 
preservativos masculinos e femininos. 
A saúde bucal participará com 
orientações e vídeos educativos sobre 
as ISTs evidenciadas na cavidade bucal 

Pessoas do sexo 
masculino e 
feminino maiores 
de idade portando 
documentos. 



URUCUIA 08:00 às 12:00 Avaliação e encaminhamentos, 
propedeutica, cancer de prostata, 
avaliação da saude bucal e 
encaminhamentos, dança 
senior,cobertura  de casas fechadas/ 
dengue, Testagem rápida de HIV, 
SIFILIS, HEPATITE, Aferição de PA e 
Glicemia. 

 Usuários do sexo 
masculino. 

VALE DO JATOBÁ 08:00 às 14:00 Realização de testes rápidos de sífilis, 
HIV, e hepatites, realização de 
eletrocardiogramas, Intervenção em 
sala de espera como o grupo de teatro 

Usuarios 

VILA CEMIG 07:00 às 16:00 Oficina de Sexualidade e  Prevenção de 
Doenças Sexualmente Trnasmissíveis; 
/realização  de Teste Rápido ; 
Avaliação cartão de Vacina; Avaliação  
Saúde Bucal; Consulta Médica com 
emissão de Atestado de Saúde (para 
participação Olimpíadas de Esporte 
Fica Vivo) 

Adolescentes e 
jovens de 12 a 24 
anos 

VILA PINHO 08:00 ás 12:00 Testagens rápidas para ISTs e Educação 
em saúde 

Geral 

REGIONAL CENTRO-SUL  

NOSSA SRA. APARECIDA 07:00 às 16:00 Atividade de Educação popular em 
saúde (sala de espera), Oferecimento 
de testagem rápida, Coleta de Exame 
Citopatológico do Colo do Útero.  

Usuários da área 
de abrangência do 
CS e adjacências 

07:00 às 16:00 Pesagem do Bolsa Família para as 
Famílias Vulneráveis, que não tem 
condições de vir durante a semana. 

Usuários do Bolsa 
Família 

07:00 às 16:00 Mulheres sem citopatologico nos 
ultimos 2 anos 

Mulheres na idade 
de prevenção e 
citologia do colo 

CARLOS CHAGAS 08:00 às 12:00 Ações de promoção de saúde com 
orientações e testagem rápida 

Demanda 
espontânea 

SÃO MIGUEL ARCANJO 08:00 às 17:00 Ações do "Outubro Rosa", "Novembro 
Azul", "Combate a AIDS" com rodas de 
conversas e palestras e ações contra a 
Dengue com parceria da Escola Vila 
Fazendinha. Além disso faremos um 
mutirão de organização de prontuários 

Mulheres, Homens 
e Adolescentes no 
Centro de Saúde. 
Famílias e crinaças 
na Escola. 

REGIONAL LESTE  

POMPÉIA  07:00 às 16:00 PREVENÇÃO À AIDS /MUTIRÃO 
DIABETES    e     Palestra de "sexo 
seguro" e sobre as ISTs, relacionadas à 
prevenção da AIDS 

USUÁRIOS DO SUS 



MARIANO DE ABREU  08:00 às 17:00 Exames de toque retal 
 Solicitação do exame de PSA 
Testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite 
B e C + aconselhamento, com 
participação de psicóloga 
Aferição de PA 
Medição de glicemia 

  

NOVO HORIZONTE  07:00 às 16:00 Ações do dia da luta contra HIV, grupo 
de amamentação, testes rapidos, ação 
de prevenção                                        
Avaliação da condição bucal, 
orientação de higiene bucal, palestra 
sobre manifestações do HIV na 
cavidade oral, distribuição de kits de 
escova e creme dental. 

Usuarios 

REGIONAL NORDESTE  

RIBEIRO DE ABREU 07:00 às 13:00 Atendimento médico individual,  
imunização(uma auxiliar de 
enfermagem), palestra 
educativa(fisioterapeuta).  

Homens acima de 
18 anos 

Testagem rápida 

Sala de vacina 

Sala de espera (palestras educativas) 

GOIÂNIA 08:00 às 17:00 Realização de Testes rápidos de HIV, 
Hepatites e Sífilis. Aferição de dados 
vitais (PA, glicemia capital, etc). 

Homens de todas 
as faixas etárias. 

08:00 às 17:00 Consultas clínicas programadas 
vinculadas a saúde do homem. 

Homens de todas 
as faixas etárias. 

08:00 às 17:00 Suporte para os atendimentos como: 
fornecimento de materiais para os 
profissionais que realizarão dos 
atendimentos, organização dos 
consultórios, recepção e 
direcionamento dos usuários, suporte 
para aferição de dados vitais, 
administração de medicamentos, 
dentre outras. 

Homens de todas 
as faixas etárias. 

08:00 às 17:00 Orientação em sala de espera para 
todos os homens sobre DST; entrega 
de orientações escritas e 
preservativos. Oferta de corte de 
cabelo e outras atividades recreativas.   

Homens de todas 
as faixas etárias. 

08:00 às 17:00 Realização do 5° Tratamento Focal de 
2018, o resgate das pendências 
durante o 5° Tratamento Focal de 2018 
e a realização de estandes 
informativos sobre às Arboviroses no 
Centro de Saúde. 

Imóveis da área de 
abrangência da 
unidade e usuários 
que comparecem 
ao evento. 



08:00 às 12:00 Stand com informações e palestra em 
sala de espera sobre arboviroses  

Populção atendida 
pelo CS Goiania 

LEOPOLDO CRISÓSTOMO 
DE CASTRO    

08:00 às 17:00 CONSULTA MEDICA HOMENS ACIMA 
DE 40 ANOS 

08:00 às 17:00 TESTES RAPIDOS E SOLICITAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAIS 

HOMENS ACIMA 
DE 40 ANOS 

08:00 às 17:00 ATUALIZAR CARTÃO DE VACINAÇÃO E 
AFERIÇÃO DE DADOS VITAIS 

HOMENS ACIMA 
DE 40 ANOS 

08:00 às 12:00 LIAN GONG POPULAÇÃO EM 
GERAL 

08:00 às 12:00 OFICINAS DO NASF VOLTADAS PARA 
DCNT, AUTOCUIDADO 

HOMENS ACIMA 
DE 40 ANOS 

08:00 às 17:00 Zoonose POPULAÇÃO EM 
GERAL 

08:00 às 17:00 ABERTURA DA UNIDADE E 
FECHAMENTO DA UNIDADE, 
ORGANIZAÇAO DA RECEPÇAO   

POPULAÇÃO EM 
GERAL 

SÃO PAULO 08:00 às 17:00 A equipe estará envolvida em ações de 
resgates daqueles imóveis fechados 
durante o trabalho semanal de 
tratamento focal, onde as tentativas 
de resgate não se efetivam por serem 
imóveis que se encontra moradores 
apenas aos finais de semana. 

Casas que o agente 
de zoonoses não 
conseguiu acessar 
no mês de 
outubro/novembro 

REGIONAL NOROESTE  

JD. FILADÉLFIA   NASF - Circuito de Educação em 
Saúde1, Atendimento à saúde do 
Homem 2, Atendimento à saúde da 
pessoa idosa, Atendimento à 
saúde do Homem, Apoio aos 
atendimentos e coordenação,  
Procedimentos de enfermagem - 
Saúde do Homem, Procedimentos 
 de enfermagem - Foco DST, 
Procedimentos de enfermagem - 
Saúde do Idoso, 
Recepção - acolhimento, 
Procedimentos de enfermagem - Foco 
DST                                 
Avaliação odontológica, Atendimento à 
saúde da pessoa idosa                                 
Avaliação odontológica idosos, 
Avaliação odontológica homens                                 
Atendimento à saúde da pessoa idosa. 

  

CALIFÓRNIA   Novembro azul e teste rápido, palestra 
DST, atendimento adolescentes, sala 
de espera com teatro, lesões bucais, 
índice de cáries homens. 

  



ERMELINDA   Avaliação saúde bucal (prevenção de 
câncer de boca) e orientações em  
relação ao auto-exame avaliações, 
orientações, palestras e 
preenchimento 
da caderneta do idoso agendamento 
dos encaminhamentos realizados 
recepção, atualização do cartão de 
vacina do público alvo, aferição de 
dados 
vitais e antropométricos recepção e 
cadastro palestras e grupos consultas, 
avaliações, orientações e 
encaminhamentos. 

  

DOM CABRAL   Promoção à saúde na perspectiva do 
combate e luta contra AIDS e 
promoção 
à saúde do homem/idoso, participando 
da  Feira de Ciências e Cultura. 

  

CARLOS PRATES   Informo que o Centro de Saúde Carlos 
Prates realizará uma ação de 
promoção à saúde do homem, com 
foco no homem idoso, no dia 
01/12/2018, de 08 às 17hs. 
Participarão da ação médicos, 
enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem, ACS, profissionais do 
NASF e da Saúde Bucal. 
Posteriormente encaminharei os 
nomes dos profissionais. 

  

ELZA MARTINS 07:00 às 13:00 Informamos que o Centro de Saúde 
Elza Martins ira funcionar neste 
sábado de 7 as 12 para realizar ações 
de Promoção a Saúde em prol do Dia 
Mundial de Combate a AIDS. Serão 
realizadas Ações educativas de 
Prevenção a AIDS e outras ISTs, 
aconselhamentos e a oferta de testes 
rapidos para HIV, Sifilis, Hepatite B e C. 
Nesta ação irão trabalhar: 1 Médica de 
Familia, 2 Enfermeiros de Familia, 5 
tecnicos de enfermagem e 1 
Administrativo. 

  

PEDREIRA   Atividade Saúde do Homem e 
Prevenção as DST/AIDS; Com medico, 
enfermeiro e ACS da equipe 3 junto à 
Igreja Batista Lagoinha. A unidade não 
será aberta. 

  

SÃO CRISTOVÃO   Atividade Saúde do Homem e 
Prevenção as DST/AIDS; 

  

DOM BOSCO   Atividade Saúde do Homem e 
Prevenção as DST/AIDS; 

  

REGIONAL NORTE  



FLORAMAR 08:00 às 12:00 Consultas Médicas, Aferição de PA , 
Glicemia, Avaliação Odontologia. 

  

JARDIM FELICIDADE 08:00 às 12:00 Consultas Médicas , PA , Glicemia, 
Testes Rápidos para os homens, 
atividades de Lian Gong, Avaliação da 
Odontologia X   atividades assistenciais 
e prevenção.  

  

PRIMEIRO DE MAIO 07:00 às 17:00 Consultas médicas          Promoção da 
Saúde (ESF+ ESB), Teste Rapidos.   

  

JAQUELINE  08:00 às 17:00 Testagem rápida para HIV/ Sífilis 
atividades educativas com foco em 
prevenção, orientações e codificação 
Saúde Bucal 

  

JAQUELINE II 08:00 às 12:00 Testagem rápida de sífilis, Hepatites 
Virais e HIV, Avaliação Odontologia. 

  

REGIONAL OESTE  

VILA IMPERIAL 08:00 às 17:00 NOVEMBRO AZUL/DIA MUNIDAL  DA 
LUTA CONTRA AIDS ( atendimentos 
médico/odontologico/enfermagem ao  
público masculino - trabalhadores que 
não podem comparecer ao centro de 
saúde durante a semana e idosos. 
Serão realizados também testes 
rápidos, vacinas, preenchimento de 
caderneta do idoso, avaliação 
odontolgica, avaliação nutricional, 
grupo de alongamento e prevenção de 
queda (fisioterapia) 

  
VILA LEONINA 08:00 às 17:00 SERÃO OFERTADOS EXAMES   

DE RASTREIO( AFERIÇÃO DE PA, 
 GLICEMIA, TESTES RÁPIOS HIV,  
SÍFILIS, HEPATITES, ATUALIZAÇÃO DA 
 SITUAÇÃO VACINAL, OFERTA DE 
CONSULTA 
 MÉDICA PARA PACIENTES 
 COM QUEIXAS OU EXAMES 
 ALTERADOS. A ESB FARÁ 
 AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL.  
AVALIAÇÃO FÍSICA PARA ATESTADO 
MÉDICO OLÍMPIADA FICA VIVO. 
EXAME 
 GINECOLÓGICO, ESTANDE SOBRE 
ORIENTAÇÕES DE DENGUE. 

  
VENTOSA   SAUDE DA MULHER/SAÚDE DO 

HOMEM/TESTES RÁPIDOS/ 
ATENDImeNTO AOS ADOLESCENTES 
DO FICA VIVO 

  
WALDOMIRO 08:00 às 12:00 Palestras sobre Prevenção de Sífilis  - 

Testes Rápidos - Planejamento 
Familiar. 

  



HAVAÍ 08:00 às 12:00 AFERIÇÃO DE PA, MEDIÇÃO DE 
GLICEMIA, TESTES RÁPIDOS, 
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 
EM SAÚDE BUCAL E GRUPO DE DOR 
CRÔNICA. 

  
BETANEA 08:00 às 12:00  Prevenção em Quatro Laços, Abrace 

esta Causa: Azul (Saúde do Homem), 
Rosa (Saúde da Mulher), Vermelho ( 
Prevenção das DSTs) e Amarelo 
(Prevenção do Suicídio). 

  
JOÃO XXII 08:00 às 17:00 NOVEMBRO AZUL/DIA MUNIDAL  DA 

LUTA CONTRA AIDS ( atendimentos 
médico/odontologico/enfermagem ao  
público masculino - trabalhadores que 
não podem comparecer ao centro de 
saúde durante a semana e idosos. 
Serão realizados também testes 
rápidos, vacinas, preenchimento de 
caderneta do idoso, avaliação 
odontolgica, avaliação nutricional, 
grupo de alongamento e prevenção de 
queda (fisioterapia) 

  
SÃO JORGE   Oferta de testes rápidos - DSTs   

- Atualização de vacinação (hepatiteB). 

  
Palestras sobre DST'S e Planejamento 
Familiar.   

CÍCERO IDELFONSO   Teste rapido, Palestras sobre saude do 
homem e sobre DSTs, Ações da saúde 
bucal com levantamento de lesões, 
sala de espera da dengue, aferição de 
pressão arterial, medida de glicemia 
capilar 

  
VISTA ALEGRE   Proposta de Ação de Promoção à 

Saúde:                                                                  
Objetivos:                                                                                                            
Atendimento odontológico  

  

  

Objetivos:  

• Abordar a prevenção de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs,HIV/AIDS). 

• Realizar os testes rápidos 
disponíveis( HIV, sífilis) na PBH. 

• Solicitar exames laboratoriais 
específicos para detecção e prevenção 
de DST’s. 

• Solicitação de exames de rotina, 
inclusive PSA 



• Realizar agendamentos de consultas 
e encaminhar ao grupo de 
planejamento familiar. 

Metodologia: 

1. Roda de Conversa abordando os 
seguintes temas: 

- DSTs, 

- Testagem rápida para DSTs, 

- Preservativos Feminino e Masculino, 

- Vacina HPV, Hepatite B, 

- Informação sobre consultas com 
profissionais de saúde e grupos da 
Unidade (Planejamento Familiar, 
“Alegria de viver”, Grupos 
coordenados pelo NASF, Liang gong, 
outros recursos da comunidade). 

2. Realização dos testes rápidos. 

3. Solicitação dos exames laboratoriais. 

4. Agendamento de consultas e 
encaminhamentos aos Grupos 
disponíveis na Unidade e recursos 
comunitários. 

CABANA   Testes rápidos de VDRL, HIV, 
HEPATITES Com a finalidade de 
abordar a prevenção de Doenças 
sexualmente transmissíveis e tratá-las 
se necessário. 

  

Pedido de PSA para público alvo, 
eletrocardiograma a fim aborta as 
doenças cardiovasculares. 

Glicemia, Aferição da PA. 

Solicitar todos os exames de rotinas 
sangue urina e fezes, como estratégica 
futura fazendo com que o mesmo 
retorne a unidade de saúde. 

REGIONAL PAMPULHA  

SÃO JOSÉ   Massagens para mulheres;  
Campeonato de damas para os 
homens; 
Lian Gong; 
Teste rápido em livre demanda; 
Busca de casas fechadas. 

  



TREVO   Recepcionar usuários 
Testes rápidos (1 /2) 
PA/GC 
Avaliação nutricional 
Saúde do homem/alongamento - lian 
gong 
DST/sexualidade/ planejamento 
familiar 
Atividades com crianças: higiene/ 
saúde bucal e acidente doméstico 
material impresso  (pipoca) 
Atualização de cartão de vacinas 

  

OURO PRETO   Oferecer aos homens a possibilidade 
de atendimento fora da semana, 
tempo que os mesmos estão no 
trabalho.  
Oferecer palestras de DST AIDS;TESTES 
RÁPIDOS DE SÍFILIS E HIV 
Avaliação odontológica; 
LIAN GONG  
Café para os homens  
Pretendemos também oferecer 
abordagem da saúde do homem,  o 
que dependerá da disponibilização de 
um médico treinado (aguardando 
disponibilidade de urologista CEM). 
Para esta atividade estamos 
dependendo do NEP verificar junto as 
Universidades da possibilidade de um 
professor vir ao serviço.    

  

REGIONAL VENDA NOVA  

 JD. COMERCIÁRIOS  08:00 às 17:00 Orientações para sexo seguro, 
avaliação e levantamento dos 
diabéticos, levantamento de 
necessidade e codificações dos 
usuários. 

  

 Realização de testes rápidos, 
Aconselhamento pré e pós testes, 
Oficinas para sexo seguro, DSTs, modo 
de usar preservativos, Planejamento 
Familiar.  

 JD. EUROPA  08:00 às 14:00 Iremos realizar o novembro azul junto 
com Dia Mundial da Luta contra Aids 
portanto realizaremos um circuito 
onde todos terão que passar por 
avaliação odontológica; teste rápido de 
HIV e sífilis, hepatites B e C; exames 
laboratoriais ( PSA e outros), avaliação 
médica ,  planejamento familiar. e 
atividade educativa sobre HIV/AIDS 

  



SANTO ANTÔNIO 08:00 às 12:00 Serão atendidos 30 usuários, 
agendados previamente. Serão 
ofertados os seguintes procedimentos: 
Consulta médica, consulta 
ododntológica, teste rápido para HIV, 
sífilis e hepatita B, aferição de gricemia 
e pressão arterial e vacinação. 
Realizaremo ainda avaliação pela 
fisioterapêuta de IMC, avaliação 
postural e atividade lúdica de dança 
senior. Todos os usuários passarão por 
todos os serviços ofertados.       

  
NOVA YORK 07:00 às 17:00 Novembro Azul - realização testes 

rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C), 
realização de eletrocardiogramas, 
aferição de dados vitais, entrega de 
caderneta do idoso, palestra sobre 
câncer de próstata 

  
 CÉU AZUL  07:00 às 16:00 Aferição de Pressão 

  
ECG 

  
Teste Rápido 

  
Atendimento aos usuários com critério 
de solicitação de exames  

  
Orientação Nutricional coletiva 

  
Avaliação Nutricional  (Peso, Aferição 
de circunferência abdominal)   
Liang Gong   
Atividade Física - Alongamento   
Orientação Coletiva sobre Importância 
da Atividade Física 

  
Levantamento de necessidades 
Odontológicas 

  
Promoção à Saúde - Palestra e 
Orientações  

  
Promoção à Saúde - Palestra e 
Orientações sobre DSTs, Entrega de 
Panfletos sobre Prevenção às DSTs e 
Distribuição de Preservativo 

  



CS RIO BRANCO 08:00 às 17:00 Vacinação de adulto; palestra HIV/DST; 
realização de testes rápidos; palestras 
cuidados com higiene; palestra sobre 
tabagismo; palestra CA de próstata; 
solicitação de exames; palestra sobre 
câncer em cavidade bucal e HIV; 
palestra sobre a importância das 
atividades física; exposição de 
banneres informativos sobre saúde 
bucal e explicação sobre problemas 
relacionados; avaliação de cavidade 
bucal para detecção de lesões e 
possíveis câncer de boca; 

  
 ANDRADAS 08:00 às 16:00 Teste rápido e Palestras ( DST e 

doenças relacionada ao homem). Roda 
de conversa para conscientização 
sobre as principais doenças bucais, 
cancer de boca e tabagisto. Avaliação 
de mucosa e distribuição de folhetos 
informativos de saúde bucal.  

  
PARAÚNA 08:00 às 12:00 Teremos realização de testagens 

rápidas e aconselhamento, 
atendimentos da saúde bucal, consulta 
medica e de enfermagem, baile da 
saudade, grupos de prevenção de 
quedas e outra atividades de 
promoção à saúde.    

CS MANTIQUEIRA 07:00 às 16:00 Novembro Azul- manhã : Café da 
manhã de boas vindas; Lian 
Gong,Video; Roda de Conversa, 
Circuito de Saúde com realização de 
consulta médica ,aferição de PA, 
glicemia, consulta odontológica, 
nutricional,Testagem e 
aconselhamento( HIV/ Hepatite B/ 
Sifílis), Palestra sobre atividades 
físicas;distribuição de cartilhas e 
sorteio de brindes                     
DST/AIDS- tarde : Video; Palestra sobre 
Saúde Bucal; Circuito de saúde, 
aferição de dados vitais; codificação 
odontológica; Testagem e 
aconselhamento( HIV/ Hepatite B/ 
Sifílis),Entrega de cartilhas 

  
 PIRATININGA           08:00 às 17:00 Testagem rápida, atualização cadastral 

e resgate (zoonoses(=) 

  

 


