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O dia 28 de maio é de extrema importância para as mulheres. A data marca duas lutas para a saúde feminina, o Dia Internacional de 
Luta Pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Ambas têm como objetivo chamar a atenção e 
conscientizar a sociedade dos diversos problemas de saúde e distúrbios comuns na vida das mulheres.

As mulheres já são maioria no Brasil. Segundo o último censo do IBGE, elas representam 51 % da população brasileira. Com o aumento 
da expectativa de vida delas, é ainda mais importante prestar atenção à saúde nas diferentes fases da vida. Por isso, é fundamental 
manter os exames preventivos sempre em dia.

Foi realizada no dia 16/06/2016, um Seminário sobre saúde 
LGBTI, que visou a importância do cuidado e do tipo de 
atendimento que deve ser realizado para essa população. O 
Seminário foi composto por diversas palestras: didática sobre 
transsexualidade, educação e abordagem ao público LGBTI e 
orientações sobre novas formações de família na sociedade.

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a principal causa de morte evitável em todo o 
mundo. A OMS estima que um terço da população mundial 
adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas (entre as 
quais 200 milhões de mulheres), sejam fumantes. O CMS 
Carlos Figueiredo Filho promoveu uma  ação contra o 
tabagismo, sensibilizando os pacientes e indicando  ao grupo 
de tabagismo.

No mês de maio aconteceu a ação multiprofissional no CIEP 
Antoine Magarinos Torres promovida pelo CMS Carlos 
Figueiredo Filho. Os alunos receberam instrução de higiene 
oral com escovação supervisionada com o dentista Eduardo e 
orientação sobre alimentação saudável com a enfermeira 
Elisabeth, a ACS Lilian e nossa estagiária Giovanna.
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