DIA ROSA – PROGRAMAÇÃO - CALÇADÃO DO COMÉRCIO
DATA: Dia 23 de outubro
Horário: 8h às 17H
LOCAL/ENDEREÇO: Centro – Calçadão do Comércio
AÇÕES
AÇÕES
NAS
TENDAS

SMS














Realização de Teste rápido para Sífilis, HIV e Hepatites
Aferição de PA
Verificação de Glicemia capilar
Orientações sobre o auto exame
Encaminhamento para clínicas
Solicitação de mamografia de rastreamento
Solicitação e encaminhamento para exame Papanicolau
Atividades físicas e educativas
Exame por Dermatologista
Prevenção de CA de Boca por Odontólogo
Distribuição de preservativos com orientações sobre as
ISTS
Cálculo IMC
Roda de Conversa sobre sífilis congênita

UNIT
 Aferição de pressão arterial
 Aferição de glicemia
 Orientações Gerais
SANTA CASA
 Aferição de sinais vitais
 Encaminhamentos para mamografias
 Orientações multidisciplinares (serviço social,
enfermagem, psicologia, nutrição)
 Distribuição de panfletos
 Distribuição de brindes institucionais
 Painel para sessão de fotos
CLIOM
 Equipe multidisciplinar para plantão de dúvidas e
orientações de saúde
 Distribuição de folders
 Distribuição de lacinhos rosa
 Distribuição de frutas para lanche
 Corte de cabelo para doação para confecção de perucas

ORALPLAN
 Divulgação através de panfletos para higiene bucal;
HAPVIDA
 Medicina preventiva
 Medir pressão arterial
ESTÁCIO
 Realização de glicemia
 Verificação de pressão arterial
 Atividades educativas com esclarecimentos sobre a saúde
da Mulher
 Orientação com nutricionista
 Fisioterapia
 Atividade educativa com esclarecimentos referentes à
saúde da Mulher
__________________________
 Oficina de automaquiagem
 Corte de cabelo para doação
SESC





– manhã 9h às 13h
Teste de glicemia
Verificação de pressão (manhã e tarde)
Orientação nutricional
Verificação de medidas (manhã)

SEUNE
 PA
 Teste de glicemia
 Auto exame
DIAGNOSE
 Aferição de pressão
 Testes de glicemia
UNINASSAU
 Distribuição de brindes
 Assessoria jurídica e social a respeito dos direitos da
pessoa com câncer
 Orientações a respeito da prevenção do câncer e o
tratamento
 Realizar fisioterapia e orientar a respeito da importância
 Avaliação nutricional e orientar a respeito da boa nutrição
/alimentação durante a radioterapia e quimioterapia
 Orientação a respeito do uso de medicação durante o
tratamento
 Orientação a respeito dos cuidados odontológicos
 Orientação a respeito da importância do tratamento
psicológico durante o tratamento.
SEMAS
 Cadastro Único
 Orientações sobre o Bolsa família
 Orientações para benefícios BPC/LOAS
 Orientação de documentação para benefícios aos usuários
portadores de deficiência e idosos;
 Orientações sobre os atendimentos dos CREAS;



Orientações sobre a carteira do idoso para transportes
interestaduais e intermunicipais;
 Orientações sobre garantia de direitos, fluxo de
atendimento as mulheres vítimas de violência, a idosa, a
criança e adolescente;
 Informações e orientações sobre carteirinha do autista;
 Distribuição da lei Maria da Penha, ECA e Estatuto do
Idoso.
RENASCER
 Comercialização de camisas e artigos artesanais
 Distribuição de folders informativos
CASA






ROSA
Comercialização de camisas
Artesanato confeccionado pelas pacientes
Distribuição de laços
Distribuição de material informativo
Orientar sobre o Auto exame

SUDES
 Planta Maceió (Entrega de mudas)
 Serviços (Solicitação de coleta de volumosos, solicitação de
plantio de mudas, denúncias de descarte irregular de lixo)
SEMTABES
 Cadastramento de currículos
 Agendamentos para emissão de CTPS
PROCON
Atendimento ao consumidor

ESPAÇO
INFANTIL

SMS – Coordenação de Saúde Mental
Escuta Qualificada acerca dos serviços da saúde mental
disponibilizados pelo Município de Maceió
SUDES
 Pintura facial
HAPVIDA
 Distribuição de algodão doce e pipoca
 Pintura facial
 Palhaço animador
SEMTEL
 Experiência Maceió 360º (Turismo)

PROGRAMAÇÃO
DO PALCO

Animação Paty Maionese
9h - Coral das mulheres mastectomizadas – Grupo Renascer
(SMS)
9h30 - Aula de Hit e Dança – SEMTEL
10h – Dança do Ventre – Instituto Karine Sadala – só pode pela
manhã
14h - Alongamento - SEMTEL
14h30- Aula de Hit e Dança – SEMTEL
15h- Canto Rosa – Renascer

