
Calendário promoção saúde- FioSaúde 2019 
 

 

Fevereiro 

 

Prevenção do Câncer de Pele (com texto no Boletim Saúde em 
suas Mãos e distribuição de material de incentivo ao uso do filtro 
solar) 
 

 

Nas últimas semanas de fevereiro (carnaval é no início de março): 
Prevenção da AIDS (distribuição de camisinhas na recepção e 
folhetos explicativos) 

 

Março  

 

(após o carnaval) 
 

Palestra sobre prevenção do câncer de pele na Fiotec (no início 
do mês haverá continuação da distribuição de material 
informativo sobre o tema e com incentivo ao uso de filtro solar) 
 

Incentivo à vacinação - Distribuição de folhetos informando sobre 
as vacinas fornecidas gratuitamente pelo SUS 

 
Abril 

 

Participação no evento Semana da Saúde (Cogic-Fiocruz) – com 
palestras de profissionais da Policlínica (ainda a serem definidas 
pela unidade da Fiocruz) 

 
Maio 

 

Atuação na Feira Fiocruz Saudável (com a equipe de enfermagem 
realizando aferição de glicose etc.) 
Distribuição de folheto sobre prevenção a DSTs 
Palestra sobre aleitamento materno na Fiotec 

 

Junho  

 

Palestra(s) na Sipat - Fiotec (podendo ser ministrada por algum 
profissional da policlínica, a ser solicitado pela instituição) 

 

Julho  

 

Distribuição de folhetos com temas relacionados à 
saúde odontológica 

 
Agosto  

Mês do combate ao fumo 

Distribuição de folhetos sobre o tema e eventual palestra 
abordando o assunto 
(podendo ser “Tabagismo e dependência psicológica” ou outra 
realizada no âmbito dos profissionais de clínica geral) 

 
Setembro  

 

Setembro Amarelo 
Palestra sobre Depressão (na Fiotec, podendo ser ministrada por 
alguma profissional de saúde mental da Policlínica) 
 

 
Outubro 

 

Outubro Rosa (distribuição de lacinhos e divulgação de texto no 
Boletim Saúde em suas Mãos e palestra na Fiotec) 
ISENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM MAMOGRAFIAS E ULTRASSOM 
MAMÁRIO  
 

 
Novembro 

 

Saúde do Homem (Texto no Boletim Saúde em suas Mãos e 
folhetos para incentivar o público masculino a visitar seus 
médicos de referência e cuidar de sua saúde ) 
Palestra sobre Saúde do Homem 
 
 

 
Dezembro 

 

Cardápios nas ceias de fim de ano – opções saudáveis (texto para 
o Boletim Saúde em suas Mãos) 
Palestra sobre prevenção da AIDS na Fiotec 


