
 

ATIVIDADES REALIZADAS NOS ANOS DE 2017 E 2018 

 

- 1° Mutirão da saúde com atendimento da população com especialidades de Neurologia, 

gastroenterologia, dermatologia, pediatria, cardiologia com eletrocardiograma, ortopedia e dois cirurgiões 

para realizações de pequenas cirurgias. Contamos ainda com orientação odontológica com escovação, 

orientação nutricional, carreta de oftalmologia e a carreta saúde da mulher com exames de mamografia e 

ultrassonografia. Maio de 2017. 

- Participação no Mutirão ação cidadã, com testes rápidos, aferição de pressão, IMC, consulta médica, 

índice glicêmico e orientação nutricional. 2017 

- Criação do COMPOD, conselho municipal de políticas sobre drogas. Maio de 2017. 

- Capacitação dos profissionais da saúde por um acolhimento mais humanizado. Julho de2017 

- Caminhadas nas datas nacionais de mobilização como dia “D” em março, Autismo em abril e dia da 

mulher em maio. 2017 e 2018. 

- Dia mundial da Saúde na praça pública com atividades físicas, orientações nutricional, fisioterapêutica, 

psicológica e exames de IMC, diabetes e aferição da pressão arterial, em abril, 2017 e 2018. 

- Outubro Rosa, mutirão com atendimento ginecológico com exames de prevenção e orientações, 2017 e 

2018. 

- Novembro Azul, mutirão voltado para saúde do homem, com urologistas e proctologista, exames de 

prevenção e orientações, 2017 e 2018. 

- Curso da gestante em parceria com Secretaria de Saúde e Secretaria Social. 2017 e 2018  

- Dias “D” de combate à dengue. 2017 e 2018.  

- Capacitação dos profissionais da atenção básica, “planejamento dos macroprocessos da saúde na atenção 

básica com remapeamento das áreas de atendimento no município, com encontros mensais iniciado em 

2017 até 2018.  

- Campanhas de multivacinas. 2017 e 2018 

- Campanha de vacinação canina e felina. 2017 e 2018 



- PSE programa saúde na escola, com antropometria, avaliação odontológico, vacinação e palestras nas 

escolas. 2017 e 2018. 

- Audiências públicas quadrimestrais com prestação de contas e atividades desenvolvidas na saúde, com 

apresentação dos profissionais e aberta a população. 2017 e 2018. 

-Encontro Município de Nova Veneza apresentando experiências exitosas da planificação da Atenção a 

Saúde, no processo da tutoria na macrorregião de saúde Centro-Oeste em agosto 2018 no município de 

Trindade. 

- Concurso público com curso preparatório para os aprovados de agentes comunitários de saúde, técnico 

de enfermagem e para agentes de endemias. 2018. 

- Evento um olhar para o outro, com consultas e exames oftalmológicos. Janeiro de 2018. 

- Dia da mulher em parceria na empresa Asa Alimentos, todas as funcionárias passaram por consulta 

ginecológica, prevenção e palestras informativas sobre a saúde da mulher. Maio 2018 

- 2° Mutirão da Saúde com especialistas em dermatologista, neurologistas, otorrinolaringologista, 

ginecologista, pediatra, cardiologistas, gastroenterologista, cirurgião com pequenos procedimentos, 

Odontologista, além de atividades físicas, aferição de pressão, IMC e orientações na área nutricional, 

psicológica e fisioterapeuta. Maio de 2018. 

 

Atividades Contínuas nos ESFs 

- Grupo saúde da mulher com a equipe multiprofissional do NASF, atividade permanente com encontros 

semanais. 

- Reuniões mensais do Hiperdia, atividade mensal permanente. 

- Reuniões quinzenais de estudo de casos dos profissionais das equipes ESF e NASF. 

- Participação nas Reuniões da rede de proteção, junto as secretarias de educação e assistência social. 


