RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(MARÇO)
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As atividades do mês de março se iniciaram com objetivo de realizar as ações voltadas
para o carnaval, tendo como responsável a equipe do CTA, contando com folders educativos e
distribuição de preservativos, tendo como ponto fixo o CAPS, durante todos os dias do carnaval.
No dia 7, o Educador Físico Fábio Negrão do NASF, realizou com os pacientes do CAPS
atividades laboral e física.
No dia 13, na ESF de Marudá, foi realizada atividade em alusão às comemorações ao Dia
Internacional da Mulher, com tema voltado para a saúde da mulher e as orientações que
circundam o tema, tendo como responsáveis pela organização a equipe da ESF Marudá e
equipe do NASF e distribuição de folders informativos em uma Roda de Conversa e foco
principal nas mulheres da comunidade.
No dia 14, na ESF de Vista Alegre, foi realizada atividade em alusão às comemorações ao
Dia Internacional da Mulher, com tema voltado para a saúde da mulher e as orientações que
circundam o tema, tendo como responsáveis pela organização a equipe da ESF de Vista Alegre e
equipe do NASF e distribuição de folders informativos em uma Roda de Conversa e foco
principal nas mulheres da comunidade.
No dia 20 pela parte da manhã, na ESF de Fazendinha, foi realizada atividade em alusão às
comemorações ao Dia Internacional da Mulher, com tema voltado para a saúde da mulher e as
orientações que circundam o tema, tendo como responsáveis pela organização a equipe da ESF
Fazendinha e equipe do NASF e distribuição de folders informativos em uma Roda de Conversa
e foco principal nas mulheres da comunidade. No dia 20 pela parte da tarde, na ESF de Vila Maú
foi realizada atividade em alusão às comemorações ao Dia Internacional da Mulher, com tema
voltado para a saúde da mulher e as orientações que circundam o tema, tendo como
responsáveis pela organização a equipe da ESF de Vila Maú e equipe do NASF e distribuição de
folders informativos em uma Roda de Conversa e foco principal nas mulheres da comunidade.
No dia 21, na Academia de Saúde de Marudá, foi realizada atividade em alusão às
comemorações ao Dia Internacional da Mulher, com tema voltado para a saúde da mulher e as
orientações que circundam o tema, tendo como responsáveis pela organização a equipe da ESF
Marudá e equipe do NASF e distribuição de folders informativos em uma Roda de Conversa e
foco principal nas mulheres da comunidade.
No dia 23, foi realizada a Pré-Conferência Municipal de Saúde, na Região do Doce, mais
precisamente na Comunidade de Fazendinha, contando com a presença de representantes de
diversas comunidades da área para debates as questões de âmbito preparatório para a XI
Conferência Municipal de Saúde de Marapanim. Contou também com a presença da Secretária
Municipal de Saúde, Sra. Maria Alice Leal, com o Presidente e com o Vice-Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, Sr. Manoel Pinheiro e Sr. Manoel Araújo, respectivamente.
Foram debatidas questões em relação ao Tema da XI Conferência Municipal de Saúde, que é
“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS” e seus
eixos temáticos. Desta Pré-Conferência foram elaboradas e tiradas propostas a serem
apresentadas na XI Conferência Municipal de Saúde de Marapanim.
No dia 24, foi realizada a Pré-Conferência Municipal de Saúde, na Região do Salgado, mais
precisamente no Centro Comunitário
de Marudá, contando com a presença de
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representantes de diversas comunidades da área para debates as questões de âmbito
preparatório para a XI Conferência Municipal de Saúde de Marapanim. Contou também com a
presença da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria Alice Leal, com o Presidente e com o
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Manoel Pinheiro e Sr. Manoel Araújo,
respectivamente. Foram debatidas questões em relação ao Tema da XI Conferência Municipal
de Saúde, que é “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do
SUS” e seus eixos temáticos. Desta Pré-Conferência foram elaboradas e tiradas propostas a
serem apresentadas na XI Conferência Municipal de Saúde de Marapanim.
No dia 26, pela parte da manhã, na Academia de Saúde de Marudá, a equipe da ESF da
Marudá e NASF promoveram atividades para o Grupo de Hipertensos e Diabéticos da
comunidade. Pela parte da tarde, na UBS do Bairro Novo foi realizada uma Roda de Conversa
com atividades voltadas para os jovens e adolescentes provenientes da comunidade do entrono
da UBS do Bairro Novo, que são integrantes do Grupo de Saúde Mental.
Dia 27, pela parte da manhã na ESF da Comunidade de Água Doce em Marudazinho, foi
realizada atividade em alusão às comemorações ao Dia Internacional da Mulher, com tema
voltado para a saúde da mulher e as orientações que circundam o tema, tendo como
responsáveis pela organização a equipe da ESF de Água Doce e equipe do NASF e distribuição
de folders informativos em uma Roda de Conversa e foco principal nas mulheres da
comunidade. Pela parte da tarde, foram realizadas as mesmas atividades na ESF Matapiquara.
No dia 28, a UBS Urbana, tendo uma parceria com a UBS do Bairro Novo, realizaram suas
atividades alusivas ao mês da mulher, com vídeos educativos, folders explicativos e Roda de
Conversa.
Por fim, no dia 29, para encerrar as atividades do mês de março, as equipes do NASF e
das UBS’s realizaram, UBS do Bairro Novo, uma atividade alusiva ao Combate à Tuberculose,
com vídeos informativos e folders sendo distribuídos para os usuários participantes.

CNPJ: 13.583.637/0001-08
Rua Diniz Botelho, 344 – Centro.
CEP: 68.760-000 / Marapanim – PA.

Contato: 3723-1388
E-mail: saudemarapanim.para@gmail.com
NOSSO POVO, NOSSAS RIQUEZAS.

