
 

Programação Outubro Rosa 2014 – Distrito Sanitário Sul 

Centro de Saúde Data Atividades a serem desenvolvidas Contato 

Alto Ribeirão 17/10 das 
13:30 as 17:00 

- Roda de conversas sobre saúde da Mulher a 
no Centro Comunitário do Alto Ribeirão;  

3233-3989 

21/10 (manhã 
e tarde); 22/10 
(tarde); 23/10 
(manhã e 
tarde) 
 

- Realização de exames preventivos (livre 
demanda) 
 

Armação 25/10 
(sábado) 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 

- Orientações em Saúde Bucal para mulheres; 
- Realização de exames preventivos; 
- Atividade física; 
- Mutirão do horto. 

3389-5014 

Campeche 18/10 (sábado- 
08:00 as 12:00) 

- Roda de conversa com as mulheres 
- Realização de exames preventivos. 

3237-4524 

Costeira do Pirajubaé 18/10 
(sábado) 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 

- Realização de exames preventivos; 
- Solicitação de exames de Mamografia; 
- Orientações em Saúde Bucal para mulheres; 
Verificação de pressão arterial. 

3226-0933 

Fazenda do Rio 
Tavares 

25/10 
(sábado) 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 

- Realização de exames preventivos; 
- Caminhada a partir das 9hs; 
- Atvidade conjunta com ACIF. 

3233-4347 

18/10 às 14hs 
(sábado) 

- Palestra para mulheres, na Igreja Assembléia 
de Deus do Rio Tavares com enfermeira 
Ângela 

28/10 (17 às 
20hs) 

- Realização de exames preventivos; 
- Consultas médicas. 

Morro das Pedras Todos os dias 
de outubro 

- Realização de exames preventivos (livre 
demanda). 

3338-7627 

Pântano do Sul 11/10 
(sábado) 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 

- Realização de exames preventivos;  
- Pedágio sobre informações da saúde da 
mulher. 

3237-7032 

Ribeirão da Ilha 18/10 
(sábado) 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 
 

- Realização de exames preventivos; 
- Sessão de cinema com filmes direcionados 
ao público feminino; 
- Sorteio de uma cesta com produtos 
direcionado ao público feminino.  

3337-5997 

Rio Tavares 04/10 
(sábado) 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 

- Realização de exames preventivos e 
atividades relacionadas à saúde da mulher. 

3232-6118 

Saco dos Limões 11/10 
 (sábado) 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 

- Realização de exames preventivos; 
- Orientações quanto aos hábitos de vida 
saudáveis.  

3333-6797 

 

 



Programação Outubro Rosa 2014 – Distrito Sanitário Norte 

Centro de Saúde Data Atividades a serem desenvolvidas Contato 

 Jurerê 

 

07/10 1° Roda de Conversa sobre Câncer de mama e 

colo de útero na Associação de Moradores de 

Jurerê (AMOJU) às 14 horas 

3282- 1670 

11/10 -sábado 
09 às 17h 

Coleta preventivo livre demanda, serviços de 

enfermagem – na unidade de Saúde Jurerê; 

 

Rio Vermelho 

 

11/10- sábado 

09:00 as 12:00 

13:00 as 17:00 

 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 
 
 
08:30 
 
 
14:00 
 
 
15:00 

Atividades Assistenciais:  

Coleta preventivo livre demanda, consulta 

médica em saúde da mulher, serviços de 

enfermagem, orientações em sala de espera 

sobre a campanha “Outubro Rosa” ; 

Outras Atividades: 

Exposição produtos da Oficina de arte CS Rio 

Vermelho ( Pátio do CS); 

 

Trilha Ecológica do “Outubro Rosa” até a praia 

do Moçambique ( vir vestido de cor de rosa);   

Concentração no Pátio do Centro de Saúde; 

Aula de Liang Gong – Centro de Saúde; 

Aula de Dança ( Zumba/Dança de Salão) – 

Auditório da Unidade. 

3269- 7100 

Santinho 

 

25/10 – 
sábado das 
09:00 as 13:00 

Serviços Assistenciais: Coleta preventivo, 

consulta médica em saúde da mulher, 

realização procedimento de enfermagem e 

teste de acuidade visual (capacidade de 

enxergar), campanha prevenção e rastreamento 

ao câncer de boca. 

3369- 0174 

Canasvieiras 01 a 31/10 
 
 
 
 

Unidade decorada com balões rosas e 

informativos à respeito do mês Outubro Rosa, 

esclarecimentos sobre Prevenção do CA de 

Mama e Colo de Útero.Coleta de exame 

preventivo em horário alternativo (necessita 

agendamento prévio na unidade):08/10/2014 

(4af) – 17h30min às 20h (5 vagas);09/10/2014 (5af) – 

17h30min às 21h30min – (8 vagas)10/10/2014 (6af) – 

17h30min às 20h – Enfa (5 vagas)11/10/2014 sábado) – 

08h às 12h / 13h às 17h – (16 vagas) 18/10/2014 (sábado) 

– 08h às 12h / 13h às 17h – (16 vagas)22/10/2014 (4af) – 

17h30min às 20h – (5 vagas)25/10/2014 (sábado) – 08h às 

12h / 13h às 17h – (16 vagas)31/10/2014 (6af) – 17h30min 

às 20h – (5 vagas). 

3269- 6902 

 



Programação Outubro Rosa 2014 – Distrito Sanitário Continente 

Centro de Saúde Data Atividades a serem desenvolvidas Contato 
Balneário 25/10 

(sábado) 

(sábado) 
08:00 as 12:00 
13:00 as 17:00 

Serão realizados exames preventivos 

juntamente com o centro de saúde do estreito; 
3248- 1620 

17/10 Serão realizadas atividades de educação em 
saúde com nutricionista e educadora física. 
 

 

Capoeiras 01 a 31/10 Ofertas de preventivo, exames de mama, 
palestra sobre violência, atividades de saúde 
bucal, palestra sobre tabagismo e 
auriculoterapia. Durante a semana as agendas 
estão configuradas de modo a ofertar mais 
vagas de preventivo. 

3248- 1621 

Coloninha 01 a 31/10 Ofertas de preventivo, exames de mama, 
palestra sobre violência, atividades de saúde 
bucal, palestra sobre tabagismo e 
auriculoterapia. Durante a semana as agendas 
estão configuradas de modo a ofertar mais 
vagas de preventivo. 

3244- 4902 

Coqueiros 01 a 31/10 Grupo de tabagismo para mulheres, aumento na 
oferta de exames preventivos - busca ativa das 
mulheres para exame preventivo. 

3248- 0451 

Estreito  01 a 31/10 Aumento na oferta de exames preventivos 

durante a semana. 
3244- 1200 

25/10 

(sábado) 

08:00 as 12:00 

13:00 as 17:00 

Serão feitos exames preventivos e atividades 

em sala de espera. Busca ativa pelas ACS, 

entregando convite às mulheres incentivando a 

realização do exame. 

Monte Cristo 01 a 31/10 Aumento de preventivos durante a semana.  

 
3348- 7467 

18.10 

(sábado) 
08:00 as 12:00 

13:00 as 17:00  

Exames preventivos, colocação de DIU, grupos 

educativos e paletras. 

Novo Continente 01 a 31/10 Aumento na oferta de preventivos + palestras. 3249- 7111 

Sapé 01 a 31/10 Aumento da oferta de exames preventivos + 
exames de mamas. 

3240- 6602 

Vila Aparecida 01 a 31/10 Aumento na oferta de preventivos durante a 

semana.  
3248- 1611 

22/10 Serão realizadas palestras com as mulheres da 

comunidade. 

Distrito Sanitário do 
Continente 

23/10 Evento para todas as servidoras  no 
SEST/SENAT - com palestras e apresentação 
de trabalhos manuais - programação ainda em 
construção. 

3244- 3955 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Programação Outubro Rosa 2014 – Distrito Sanitário Centro 

Centro de Saúde Data Atividades a serem desenvolvidas Contato 
Prainha  04 e 18/10 01 a 31/10 Mobilizações no CS, com distribuição de folders 

informativos, chamadas em murais das salas de 

espera; 

3225- 4647 

04 e 18/10 

(sábado) 
08:00 - 12:00 

13:00 - 17:00 

Sábados deste mês para incrementar o nº de 

preventivos e marcação de mamografias 

Monte Serrat 01 a 31/10 Mobilizações no CS, com distribuição de folders 

informativos, chamadas em murais das salas de 

espera; 

3223- 7816 

04 e 18/10 
(sábados) 

08:00 - 12:00 

13:00 - 17:00 

Sábados deste mês para incrementar o nº de 

preventivos e marcação de mamografias 

Agronômica  01 a 31/10 

 
Mobilizações no CS, com distribuição de folders 

informativos, chamadas em murais das salas de 

espera; 

3228- 1862 

17 e 25/10 
(sábados) 

08:00 - 12:00 

13:00 - 17:00 

Sábados deste mês para incrementar o nº de 

preventivos e marcação de mamografias 

Centro 01 a 31/10 

 
Mobilizações no CS, com distribuição de folders 

informativos, chamadas em murais das salas de 

espera; 

3952- 0123 

18/10 
(sábados) 

08:00 - 12:00 

13:00 - 17:00 

Sábados deste mês para incrementar o nº de 

preventivos e marcação de mamografias 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programação Outubro Rosa 2014 – Distrito Sanitário Leste 

Centro de Saúde Data Atividades a serem desenvolvidas Contato 
Barra da Lagoa 01 a 31/10 

 

Cartazes falando sobre o rastreamento 3232- 3302 

21/10  
08:00 as 12:00 
 
13:30 as 17:00 

Exposição de material informativo nas 

dependências da Unidade. 

Palestra (  profissional ginecologista à 

confirmar); 

- Depoimento de pacientes ( à confirmar); 

- Presença dos profissionais CS Barra da Lagoa 

com ações voltadas a 

conscientização da importância do diagnóstico 

precoce e prevenção. 

- Coffe Breack; 

- Atividades lúdicas; 

- Sorteio de brindes ( à confirmar). 

Saco Grande  
João Paulo 

01 a 31/10 Cartazes falando sobre o rastreamento 3238- 0110 
3238- 0606 

Canto  01 a 31/10 Efeitos decorativos e cartazes 3232- 6121 
 

Itacorubi 01 a 31/10 Está com enfermeiro a disposição para exames 
na hora e decorações 

3334- 5555 

 


