
Calendário de ações de promoção de saúde - FioSaúde 2017

Definição de ações voltadas ao público da Terceira Idade

Seguindo a tradição de realizar 
campanhas para promoção de bons 
hábitos de saúde visando à prevenção 
de doenças, a FioSaúde divulga abaixo

FEVEREIRO - Prevenção de AIDS e DSTs - Distribuição de camisinhas na recepção 
da FioSaúde em período anterior ao Carnaval, junto com folhetos explicativos

AGOSTO - Incentivo à vacinação - Distribuição de folhetos sobre os diversos 
tipos de vacinas fornecidas nos postos de saúde (SUS) a crianças e a adultos

SETEMBRO - Saúde bucal - Distribuição de folhetos sobre bons hábitos para 
prevenção de problemas odontológicos

OUTUBRO - Câncer de mama (Outubro Rosa) - Distribuição de folhetos, 
incentivando mulheres a visitar seus ginecologistas e/ou mastologistas com 
isenção de participação em mamografias e ulrassonografias de mama realizadas 
no mês
NOVEMBRO - Saúde do homem (Novembro Azul) - Distribuição de folhetos, 
incentivando o público masculino a visitar seus urologistas e a cuidar de sua 
saúde. Isenção de participação em exames de glicose e colesterol

ABRIL - Palestra(s) de prevenção na Semana da Saúde da Dirac-Fiocruz - a ser 
ministrada por profissional de saúde da Policlínica, de acordo com tema e 
calendário definido pelo SRH da Dirac

JUNHO - Palestra(s) de prevenção na Sipat Fiotec - a ser ministrada por 
profissional de saúde da Policlínica, de acordo com tema e calendário definido 
pelo SRH da Fiotec

MAIO - A importância da aferição de PRESSÃO ARTERIAL e DOSAGEM DE 
GLICOSE – ações na Feira Fiocruz Saudável (Feira do Trabalhador da Fiocruz), 
com equipe no local

Além do calendário de campanhas, a 
Diretoria Técnica da FioSaúde se 
programou para elaborar estratégias 
voltadas especificamente a benefi-
ciários da Terceira Idade, a fim de in-
cluir palestras direcionadas a assuntos 
importantes para esse tipo de público.

Nesse caso, estão programadas para 
serem usadas como base sugestões en-
caminhadas por beneficiários durante 
o ano de 2016 e também estudos epi-
demiológicos relacionados a pacientes 
com idade acima de 65 anos. 
Aguarde novidades!

seu calendário de campanhas em 2017.
Confira a programação das palestras e 
os meses em que serão oferecidas 
isenções de participação:


