
                                                  PROGRAMAÇÃO 
07 ABRIL/2014 

SEGUNDA 
Dia Mundial da Saúde 

08 ABRIL/2014 
TERÇA 

Dia Mundial de combate ao Câncer 

09 ABRIL/2014 
QUARTA 

10 ABRIL/2014 
QUINTA 

11 ABRIL/2014 
SEXTA 

PSF SÃO JOSÉ 

 

Tema: Colesterol alto e 

doenças do coração. 

 
 

 

PSF ROSÁRIO 

 

Tema: Depressão e Ansiedade 

 
-"Saúde na Praça”: 

*A partir de  7:10hs  às 9:00hs 

* Ação na Praça do Rosário 

onde haverá: panfletagem, 

aferição de pressão arterial, 

atualização do cartão de vacina, 

informações sobre depressão e 

ansiedade, palestra, informações 

sobre saúde bucal e outros. 

 

- Durante todo o dia: haverá 

ações no PSF (como bate papo 

em grupos, palestra em sala de 

espera, panfletagem) sobre o 

tema. 

 

PSF SÃO VICENTE E 

SANTA MARTA 

 

Tema: Saúde do Homem 

 
-Palestra na empresa Ração 

Animal: 

* 7:00hs 

* Haverá: panfletagem, aferição 

de pressão arterial, glicemia 

capilar, atualização do cartão de 

vacina, informações sobre câncer 

de próstata, informações sobre 

saúde bucal e outros. 

 

- Durante todo o dia: haverá 

ações no PSF (como bate papo 

em grupos, palestra em sala de 

espera, panfletagem) sobre o 

tema. 

 

PSF JARDIM AMÉRICA 

 

Tema: Doenças respiratórias 

 

 

PSF AEROPORTO E JK 

 

Tema: Diabetes 

 
-Palestra sobre “Cuidado com o 

diabetes e com o pé diabético" 

* 14:00hs 

* Local: Quiosque do SESI 

* Haverá: panfletagem, aferição de 

pressão arterial, glicemia capilar, 

atualização do cartão de vacina, 

informações sobre cuidados com o 

pé do diabético, dicas para controle 

do diabetes, dicas de alimentação 

saudável, dinâmica de grupo, 

lanche, informações sobre saúde 

bucal e outros. 

 

- Durante todo o dia: haverá ações 

no PSF (como bate papo em grupos, 

palestra em sala de espera, 

panfletagem) sobre o tema. 

07 ABRIL/2014 
SEGUNDA 

Dia Mundial da Saúde 

08 ABRIL/2014 
TERÇA 

Dia Mundial de combate ao Câncer 

09 ABRIL/2014 
QUARTA 

10 ABRIL/2014 
QUINTA 

11 ABRIL/2014 
SEXTA 

PSF ANA ROSA 

 

Tema: Tabagismo, 

alcoolismo e outras drogas 

PSF VILA GONTIJO 

 

Tema: Prevenção ao câncer 

 

PSF ENGENHO DO 

RIBEIRO 

Tema: Obesidade 

PSF OZANAN 

 

Tema: Dengue 

PSF FÁTIMA 

 

Tema: Incontinência Urinária 

 

 

 

 


