PLANO DE AÇÃO SAÚDE DA MULHER:
COMBATE AO CÂNCER DE COLO DO UTERO E AO CÃNCER DE MAMA
NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI

1. OBJETO
Contratação de empresa para prestação de Serviços do Plano de Ação na Sáude
da Mulher: Combate Ao Câncer De Colo Do Utero E Ao Câncer De Mama e a
realização de Serviços de Educação em Saúde no município de Santo Antônio de Lisboa
– PI, consoante especificações e detalhes deste Termo de Referência.

2. DESCRIÇÃO E VALOR DOS SERVIÇOS
A contratação dos serviço para a realização do Plano de ação na Saúde da
mulher: Serviços de Combate ao Câncer De Colo do Utero e ao Câncer de Mama e a
realização de Serviços de Educação em Saúde no município de Santo Antônio de Lisboa
– PI nas zonas urbana e rural, tem como objetivo conscientizar as mulheres e a
população sobre os Canceres de mama e de Colo de Útero com objetivo de realizar a
prevenção dessas patologias bem como o rastreamento precoce das mesmas.

Tradicionalmente, nos sistemas de saúde, tem-se priorizado o cuidado da mulher
no campo da saúde reprodutiva, com foco na atenção ao pré-natal, parto, puerpério e
planejamento reprodutivo, orientação de grande relevância social e epidemiológica.
Também é prioridade de saúde pública a prevenção dos cânceres de colo do útero e de
mama, prática bem consolidada na Atenção Básica. No entanto, o atendimento integral
das mulheres – com acolhimento de suas demandas e necessidades, garantia do acesso e
respostas a contento – ainda está em processo de consolidação.
No cotidiano dos serviços, a integralidade se expressa pela atenção à saúde dos
usuários, sob a ótica da clínica ampliada, com a oferta de cuidado à (e com a) pessoa, e
não apenas a seu adoecimento. Isso inclui também a prestação de cuidados abrangentes,
que compreendem desde a promoção da saúde, a prevenção primária, o rastreamento e
a detecção precoce de doenças até a cura, a reabilitação e os cuidados paliativos, além
da prevenção de intervenções e danos desnecessários, a denominada prevenção
quaternária.
O alcance da integralidade na Atenção Básica pressupõe a superação da restrição

do cuidado às mulheres a ações programáticas por meio do desenvolvimento de ações
abrangentes de saúde e de acordo com as necessidades de saúde das usuárias.
Por outro lado, um dado preocupante tem nos alertado nos últimos meses. De
acordo com o Ministério da Saúde, com dados coletados pelo SISAB disponíveis no site
do egestor e que fazem parte do rol de indicadores de desempenho do Previne Brasil,
apenas 28,25% das mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos fizeram o exame
citopatológico de colo uterino nos últimos 3 anos. Assim, fica claro que para termos uma
boa assistência e de maneira integral à saúde da mulher precisamos também
intensificaras ações dentro do Campo Atenção a Saúde da mulher, priorizando sobretudo
estratégias ocombate ao Câncer de Colo de Útero.

Oa serviços inerentes a realização do Plano de Ação deverão ser realizados nos
dias e horarios previamente combinados com em local pré- estabelecido pela gestão no
municipio de Santo Antônio de Lisboa – PI.
A contratada será a responsável pela realização serviço ora contratado, bem como
pelo fornecimento de 04 almoço e 14 lanches, tipo ‘coffee break’, sendo um no período da
manhã e outro no período da tarde nas atividades inerentes a capacitação dos Agentes
Comunitários de saúde e Profissionais da Saúde que atuarão nas atividades de mobilização
sensibilização , bem como será responsável pela aquisição de Equipamentos para realização
das atividades inerentes ao Plano, materiais informativos e gráficos, Camisetas e demais
insumos necessários
A contratada também deverá cumprir o conteúdo programático (anexo I) e fornecer
o material didático . O valor pela prestação dos serviços está o indicado na tabela abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

QT

UND.

TIPO

01

Contratação de empresa
especializada para realização do
Plano de ação na Saúde da mulher:
Serviços de Combate ao Câncer De
Colo Do Utero e ao Câncer de
Mama Santo Antônio de Lisboa –
PI nas zonas urbana e rural
conforme Termo de Referência do
edital

04

MESES

02

Exames de mamografias

250

UND

exame

03

Exames de Ultrassonografia
bilateral das mamas

250

UND

exame

04

Exames de colposcopia

50

UNS

Exame

400

UND

Material
educativo

4

MESES

Profissionais

70

UND

Profissional

200

UND

Equipamentos

05

06

07

08

Kits educativos (garrafa, camiseta,
panfletos)
Rodas de conversa com
profissionais da saúde (Médico,
Nutricionista, Fisioterapeuta e
Psicólogo)
Consulta com Médico Especialista
(casos que Precisem de
monitoramento)
Material para Coleta de
Citopatológico nas localidades
descritas no Plano
Aluguel de Tendas

4

MESES

Serviço

10

outdoor

4

MESES

SERVIÇO

11

Material Gráfico ( faixas de lona )

3

UND

SERVIÇO

12

Material Gráfico (panfleto)

2000

UND

SERVIÇO

250

UND

Material
higiênico

7

Semanas

serviço

14

UND

Lanche

14
15

Kits de saúde bucal ( escova, pasta
e fio dental)
Aluguel de carro para transporte de
materiais para cada localidade
Coffe break para 50 pessoas

V.TOTAL
R$

Plano de ação
na Saúde da
mulher:
Serviços de
R$
Combate ao
R$ 100.000,00
25.000,00
Câncer De
Colo do Utero
e ao Câncer de
Mama

09

13

V.
UNIT
R$

R$ 180,00
R$ 200,00
R$ 180,00
R$ 60,00
R$
3.000,00

R$ 300,00

R$ 15,00
R$ 593,89
R$ 820,00
R$ 350,00
R$ 2,50
R$ 15,00
R$ 750,00
R$
1.000,00

R$ 45.000,00
R$ 50.000,00
R$ 9.000,00
R$ 24.000,00

R$ 12.000,00

R$ 21.000,00

R$ 3.000,00
R$ 2.375,56
R$ 3.280,00
R$ 1.050,00
R$ 5.000,00
R$ 3.750,00
R$ 5.250,00
R$ 14.000,00

16
17

Almoço para 15 pessoas

04

Elaboração e impressão de
30
certificados
TOTAL GERAL - R$ 300.363,96

UND

Refeição

UND

UND

R$ 375,00
R$ 5,28

R$ 1.500,00
R$ 158,40

O Plano de ação na Saúde da mulher: Serviços de Combate ao Câncer De Colo do
Utero e ao Câncer de Mama no município de Santo Antônio de Lisboa – PI será
trabalhado prioritariamente com as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, Profissionais
da Saúde, Agentes Comunitários de Saúde e população em geral , e a Contratada deverá
realizar as respectivas atividades em conformidade com a normas sanitárias vigentes no
decorrer do campaanha , nos dias e horários conforme cronograma de execução o qual
será elaborado entre a contrada e a Secretaria de Saúde do Município. A contratada
também prestará todo o suporte necessário para as equipes durante um periodo de 04
meses.
Cronograma de Execução: Da especificação detalhada e funcional do objeto dos
prazos de execução: Para a realização dos serviços elencados a empresa especializada
deve atender minimamente o seguinte cronograma de serviços:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

SEMANA 1

SEMANA 2

Convocar e realizar 02 reuniões para construção de 04 grupos de
trabalho compostos por 04 servidores da Secretaria Municipal de Saúde
e NASF e por qualquer outro representante que tenha interesse em
participar do projeto;
Organizar o cronograma de execução das atividades juntamente com os
grupos compostos na semana 1:
- Capacitação dos Profissionais da Saúde para trabalhar os Objetivos do
Plano de ação

MÊS
01

- Elaboração do Levantamento Epidemiológico das mulheres com os
Exames de Preventivo e Mamografia em atraso
- Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento
precoce dos cânceres de colo de útero e de mama em todas as
Localidades descritas: UBS sede, Sitio, Salvador, Acampamento,
Torrões, Lagoa do Canto, Carvalho
-Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento
orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta
- Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa
- Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do
Cancer de mama e colo de útero
- Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres
entre 25-64 anos
- Encaminhameto para realização de Exames de Colposcopia
-Encaminhameto para realização de Exames de Mamografia bilateral
-Encaminhameto para realização de Exames de Ultrassonografia
mamaria
- Encaminhameto para Consulta com Médico Especialista
- Tendas informativas (distribuindo material educativo sobre medidas de
prevenção e rastreamento precoce dos Cânceres de colo de útero e de
mama

- Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar no grupo prioritário
- Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar.
- Orientações em Saúde bucal com distribuição dos kits
- Colocação do outdoor
- Elaboração de Relatório final sobre o Plano de ação

SEMANA 3

Realizar a
Capacitação com os Profissionais de Saúde e com os
Agentes Comunitários de Saúde sobre Prevenção e Rastreamento
precoce do Câncer de colo de útero e mama e metodologias de
sensibilização das mulheres sobre essa temática.
Elaborando as
atividades a serem realizadas durante e execução do plano.

SEMANA 4

Articular e realizar com os Agentes comunitários de Saúde a Elaboração
do Levantamento Epidemiológico das mulheres com os Exames de
Preventivo e Mamografia em atraso
Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade: Sitio
Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento
precoce dos cânceres de colo de útero e de mama
Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento
orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta
Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa

SEMANA 1

Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres
entre 25-64 anos
Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar no grupo prioritário

MÊS
02

Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits
Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do
Cancer de mama e colo de útero
Realização da Coleta do exame citopatologico

Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade:
Salvador
Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento
precoce dos cânceres de colo de útero e de mama
Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento
orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta
Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa
SEMANA 2

Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres
entre 25-64 anos
Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar no grupo prioritário
Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits
Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do
Cancer de mama e colo de útero
Realização da Coleta do citopatologico
Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade:
Acampamento
Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento
precoce dos cânceres de colo de útero e de mama
Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento
orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta
Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa

SEMANA 3

Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres
entre 25-64 anos
Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar no grupo prioritário
Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits
Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do
Cancer de mama e colo de útero
Realização da Coleta do citopatologico

Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade:
Torrões
Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento
precoce dos cânceres de colo de útero e de mama
Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento
orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta
Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa
SEMANA 4

Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres
entre 25-64 anos
Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar no grupo prioritário
Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits
Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do
Cancer de mama e colo de útero
Realização da Coleta do citopatologico
Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade:
Lagoa do Canto
Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento
precoce dos cânceres de colo de útero e de mama
Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento
orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta

MÊS
03

Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa
SEMANA 1

Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres
entre 25-64 anos
Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar no grupo prioritário
Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits
Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do
Cancer de mama e colo de útero
Realização da Coleta do citopatologico

SEMANA 2

Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade :
Carvalho

Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento
precoce dos cânceres de colo de útero e de mama
Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento
orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta
Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa
Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres
entre 25-64 anos
Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar no grupo prioritário
Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits
Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do
Cancer de mama e colo de útero
Realização da Coleta do citopatologico
Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade :UBS
Zona Urbana
Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento
precoce dos cânceres de colo de útero e de mama
Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento
orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta
Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa
SEMANA 3

Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres
entre 25-64 anos
Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação
de Glicemia Capilar no grupo prioritário
Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits
Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do
Cancer de mama e colo de útero
Realização da Coleta do citopatologico

SEMANA 4

Realizar as atividades de Conscientização da população utilizando uma
Tenda na qual haverá profissionais e distribuição panfletos educativos
em local a ser definido. Essa tenda promoverá atividades de Educação
em saúde sobre Prevenção e Rastreamento Precoce dos Cânceres de
mama e de colo de útero, atividade será realizada uma vez por semana

por um período dois meses, em um local de grande circulação de
pessoas.
Realizar a Colocação de um outdoor informativo sobre as principais
medidas de controle , Prevenção e Rastreamento Precoce dos Cânceres
de mama e de colo de útero,
MÊS
04

SEMANA 1

SEMANA 2

Avaliação e Encaminhamento por parte do Médico especialista das
mulheres para realização da Colposcopia

SEMANA 3

Avaliação e Encaminhamento por parte do Médico especialista das
mulheres para realização de Mamografia e/ou USG das mamas
Elaboração de Relatório final sobre o Plano de ação

SEMANA 4

3. PRAZOS
O prazo de vigência do contrato para a prestação dos serviços será de 04(quatro)
meses, contados a partir da data da Assinatura do Contrato, podendo ser acrescido e o
contrato prorrogado por igual período, na forma dos artigos 57, II, e 65, da Lei Federal
n.º 8.666/93.

4. AVALIAÇÃO DA CAMPANHA
A avaliação da campanha será feita analisando as seguintes informações :
•

I (insatisfatório) – Participação do Publico alvo nas atividades do Plano em quantidade
igual ou menor a 10%

•

R (regular) – Participação do Publico alvo nas atividades do Plano em quantidade igual
ou menor a 15%

•

B (bom) – Participação do Publico alvo nas atividades do Plano de ação

em quantidade igual ou menor a 20%
•

MB (muito bom) – Participação do Publico alvo nas atividades do Plano de
Ação em quantidade igual ou menor a 30%

Essa metodologia de avaliação do Plano de Ação na Sáude da Mulher: Combate Ao
Câncer De Colo Do Utero E Ao Câncer De Mama da Municipio De Santo Antonio De
Lisboa – PI será verificada por meio de relatórios que serão elaborados por cada equipe
após a finalização de cada etapa do projeto.

5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O cronograma físico-financeiro será elaborado por 1(um) representante da
Assessoria do Financeiro da Prefeitura Santo Antonio De Lisboa – PI em conjunto com
um representante da Contratada.
O pagamento será realizado após a equipe Fiscalizadora atestar as Notas Fiscais
a serem entregues pela Contratada ao final da execução do curso.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1. Requisitos de Capacitação e a Experiência do proponente
No momento da qualificação, será efetuada a verificação de documentos
providos pela proponente visando comprovação da aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. Para
tal a proponente deverá apresentar declaração (ões) fornecidas por pessoas jurídicas de
direito público certificando a qualidade do serviço prestado pela Contratada, com no
mínimo os seguintes itens.

6.2. Qualificação das equipes técnicas
No momento da qualificação, será efetuada a verificação de documentos providos pela

proponente visando comprovar qualificação técnica para o desempenho da atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação.
A licitante deverá apresentar declaração de que, à época da assinatura do contrato,
alocará na prestação de serviços instrutores ou consultores com experiência em práticas.

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES
7.1. Da Contratante
7.1.1. Fornecer lista dos Participantes em até 2(dois) dias úteis antes do inicio dos
cursos;
7.1.2. Conferir as listas de presença;
7.1.3. Designar um responsável para ser o interlocutor com o coordenador do serviço
da Contratada;

7.2. Da Contratada
7.2.1. Disponibilizar local para realização de Cursos e das reuniões para planejamento
das ações;
7.2.2. Organizar o cronograma de execução das atividades e executar todas as ações
propostas nesteTermo de Referência;
7.2.3. Fornecer material de apoio;
7.2.4. Fornecer,

após

5(cinco)

dias

úteis

da

Assinatura

do

Contrato,

o

planejamento/conteúdo programático a ser ministrado e o material a ser apresentado
e entregue no curso, para aprovação da Contratante. O conteúdo deverá conter o
programa de exceução de açoes detalhado deste Termo de Referência.
7.2.5. Informar à Contratante, por email, no dia útil seguinte as datas referidas ações , sobre
ausência e atraso dos servidores da Contratante;
7.2.6. Emitir certificados de conclusão das Capacitações popostas neste termo de
Referência no final de cada turma, para cada servidor participante;
7.2.7. Enviar para a Contratante cópia dos certificados nominais de conclusão, relatórios
das ações realizadas em até 3(três) semanas após o término do curso;
7.2.8. Designar um profissional que será responsável pela coordenação das atividades e

ações do Plano, bem como conferir as listas de presença, elaborar e emitir os
certificados, organizar as fichas de avaliação do treinamento, realizar a logística no
fornecimento do almoço, lanches e material didático para os participantes;
7.2.9. A contratada será responsável pela infra-estrutura no fornecimento de 4 almoço de
14 lanches, tipo “coffee break”, e fornecimento de matérial didático. inerentes As
reuniões, capacitações do profissionais que atuarão nas atividades realizadas nas
Tendas informativas bem como lanches para as participantes das atividades nas
referidas localidades;
7.2.10. A contratada será

responsável pela aquisição dos Equipamentosnecessários,

insumos, materiais informativos e gráficos, carros e contratação dos serviçoes de
Exames e Profissionais necessários para arealização do Plano

8. ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização da execução de serviços caberá à Contratante, ou a quem dele
preposto seja, a quem incumbirá à prática de todos e quaisquer atos próprios ao
exercício, definidos na legislação pertinente, e na especificação dos serviços a serem
executados, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato e na
legislação em vigor.
A Fiscalização será formada por 1(um) representante da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio Lisboa-PI .
A Contratada deverá encaminhar à Contratante, nos prazos estabelecidos no item
7.2.7, a lista de presença, os relatórios de avaliação devidamente preenchidos e as cópias
dos certificados nominais de conclusão que serão conferidos pela Comissão de
Fiscalização da Contratante, ao final do curso. Este procedimento é condição para
atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is).

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
atestação das Notas Fiscais pela Comissão de Fiscalização da Contratante, cuja emissão
se dará ao final da realização do curso, conforme descrição contida no item 2 –

Descrição dos Serviços deste Termo de Referência.
A Contratante atestará a Nota Fiscal se no mínimo 60% das avaliações indicarem
os graus B (bom) e/ou MB (muito bom).

10. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Os serviços para a realização do Plano de ação na Saúde da mulher: Serviços de
Combate ao Câncer De Colo do Utero e ao Câncer de Mama deverão ser realizados nos
dias e horários previamente combinados com os responsáveis designados para cada ação
proposta em local pré- estabelecido pela gestão no municipio de Santo Antônio LisboaPI .

ANEXO I

PLANO DE CURSO

CAPACITAÇÃO : Capacitar os Profissionais de Saúde e Agentes comunitários de Saúde
para mobilização e sensibilização das mulheres na Prevenção e rastreamento precoce dos
Cânceres de colo de útero e de mama.
Carga Horária: 30 h/a.
Público-alvo: estimativa de 30 participantes.

1-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE
LISBOA
Santo Antônio de Lisboa é um município brasileiro do Estado do Piauí, localizado
no Sudeste Piauiense. Conhecida como a "Capital do caju", apresenta a maior área de
plantação de caju, por metro quadrado, concentrada em um só município. Dista a cerca de
341 km da capital piauiense, Teresina. Sua estimativa populacional no ano de 2021 era de
6.466 habitantes. Foi oficialmente instalado em 9 de abril de 1964, desmembrado do
município de Picos. Com sede no antigo povoado de Santo Antônio, fica situada à margem
esquerda do Rio Riachão, um rio temporário, sendo este e o Riacho do Grotão os principais
cursos d'água.
Na cultura o evento mais tradicional é voltado à agricultura e cultivo do caju, em
Santo Antônio de Lisboa, a Festa do Caju, chegou em 2019 a sua XV edição, com mais uma
vasta programação. A festa é realizada mediante a importância da cadeia produtiva do caju
no município, e da sua relevância na economia e cultura local. Desde o final da década de
1970 a cidade passou a experimentar um discreto incremento de capital em sua economia,
em razão do cultivo do Caju. Até que, em meados dos anos 80, essa atividade desenvolveuse consideravelmente, tendo gerado emprego e renda, ao atrair indústrias de beneficiamento
de castanha-de-caju, de produção de sucos e refrigerantes a partir do pedúnculo dessa fruta.
Santo Antônio de Lisboa possui sua economia voltada ao cultivo do Cajueiro, hoje
já possui uma área plantada superior a 10 mil hectares, sendo o maior produtor do Estado
do Piauí. Conta com um parque industrial formado por 6 indústrias, que trabalham no
beneficiamento da castanha, produção de sucos, doces, Cajuína e muitos outros derivados
do Caju, consumidos no próprio município e também exportados para diversas regiões do
País.
O Plano de Ação será realizado com o objetivo de maior abrangência possível do
território municipal, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

2-EMENTA

Capacitar Capacitar os Profissionais de Saúde e Agentes comunitários de Saúde
para mobilização e sensibilização das mulheres na Prevenção e rastreamento precoce dos
Cânceres de colo de útero e de mama. Aprender sobre conceitos e sintomas; Conhecimento
sobre

Prevenção, diagnóstico e tratamento.; Conhecimento

sobre fatores sociais,

ambientais e hábitos de vida relacionados a incidência desstes Cânceres; Conhecimento de
estratégias profiláticas, tanto em nível da saúde mental quanto física,como mecanismo
importantes para a diminuição das ocorrências e melhoria do lidar com a doença;

3-OBJETIVO GERAL
Promover junto aos Profissionais de Saúde e as Mulheres residentes em Santo
Antônio Lisboa - PI conhecimentos especificos sobre os Cânceres de colo de ùtero e de
mama, bem como Sensibilizar as mulheres quanta a importância da realização periódica e regular
do exame citopatológico e mamografia , como do cuidado com sua saúde física, mental e social.
Como medidas de Prevenção e rastreamento precoce das respectivas patologias.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Capacitar os Profissionais da Saúde e Agentes comunitários de Saúde sobre câncer
de colo de útero e câncer de mama;
• Capacitar Capacitar os Profissionais de Saúde e Agentes comunitários de Saúde
para mobilização e sensibilização das mulheres na Prevenção e rastreamento precoce dos
Cânceres de colo de útero e de mama.
• Aprender sobre conceitos e sintomas;
• Conhecer sobre Prevenção, diagnóstico e tratamento.;
• Conhecer

sobre fatores sociais, ambientais e hábitos de vida relacionados a

incidência desses Cânceres;

• Aprender sbre estratégias profiláticas, tanto em nível da saúde mental quanto
física,como mecanismo importantes para a diminuição das ocorrências e melhoria do lidar
com a doença

5. HABILIDADES REQUERIDAS E COMPORTAMENTO ESPERADO
• O participante das atividades do plano de ser capaz de saber sobre conceitos e
sintomas do câncer de colo de útero e câncer de mama;
•O participante das atividades do plano deverá ser conhecer sobre principais medidas
de Prevenção, diagnóstico e tratamento;
•O participante das atividades do plano deverá desenvolver estratégias mobilização
e sensibilização das mulheres na Prevenção e rastreamento precoce dos Cânceres de colo de
útero e de mama.
•O participante das atividades do plano deverá Conhecer

sobre fatores sociais,

ambientais e hábitos de vida relacionados a incidência desses Cânceres
•O participante das atividades do plano deverá saber sobre estratégias profiláticas,
tanto em nível da saúde mental quanto física,como mecanismo importantes para a
diminuição das ocorrências e melhoria do lidar com a doença

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Os cursos e atividades do Plano de Ação serão desenvolvidos mediante conteúdo
programático realizar-se-ão no período de junho a outubro de 2022 no horário de 08:00 às
18:00. Dias e local serão pré-definidos conjuntamente entre a contratada e a Secretaria
Municipal de Saúde.

8. ESTRATÉGIAS DE ENSINO
A exposição do conteúdo ocorrerá por meio de atividades que facilitem e estimulem
a aprendizagem. Buscar-se-á interação constante com os alunos. Atividades propostas:
• Aulas teórico práticas;
• Experiências vivenciais;
•Elaboração e execução das Oficinas Multidisciplinares

9. AVALIAÇÃO DO CURSO
A avaliação do Plano será feita,conforme indicado abaixo:
•

I (insatisfatório) – Participação do Publico alvo nas atividades do Plano em
quantidade igual ou menor a 10%

•

R (regular) – – Participação do Publico alvo nas atividades do Plano em
quantidade igual ou menor a 15%

•

B (bom) – – Participação do Publico alvo nas atividades do Plano de ação em
quantidade igual ou menor a 20%

•

MB (muito bom) – – Participação do Publico alvo nas atividades do Plano de
Ação em quantidade igual ou menor a 30%
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