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O dia 1° de dezembro é o dia mundial de combate à AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). A AIDS é uma doença que ataca o sistema 
imunológico do homem, permitindo que seu organismo fique fragilizado, podendo ser contaminado com o vírus de várias outras doenças. O vírus 
responsável pela doença é o HIV (vírus humano da imunodeficiência), fazendo da AIDS a quarta doença que mais causa morte no mundo. A data foi 
instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), a fim de fazer dela um dia de batalha contra a doença, visando mobilizar a opinião pública 
sobre a gravidade da doença, mas de amenizar o preconceito sofrido pelos portadores do HIV, o vírus causador da doença. Os sintomas da doença 
podem demorar a aparecer, um dos grandes problemas para a contaminação. A pessoa contaminada com o vírus HIV pode transmiti-lo através de 
relações sexuais ou de formas mais simples, quando o seu sangue entra em contato com o sangue de uma pessoa saudável. A Prefeitura ca Cidade 
do Rio de Janeiro oferece exame GRATUITO para constatar a doença. Basta comprarecer ao CMS CASA BRANCA e pedir para fazer o teste. O 
Teste é rápido, e pode ser feito todos os dias de 8h às 17h.

A fim de divulgar o Novembro Azul, mês destinado ao combate ao 
câncer de próstata, o CMS Casa Branca oferecerá diversos 
serviços de saúde à população, como testes rápidos de Sífilis, HIV E 
Hepatite. O foco do atendimento são homens com os sintomas da 
doença, que tenham mais de 50 anos, negros, com histórico familiar 
de câncer de próstata.

Saiba mais

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Otologia, de cada mil 
crianças nascidas no país, três em cada cinco crianças já nascem 
com deficiência auditiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
mais de 15 Milhões de Brasileiros têm problemas auditivos. O 
TESTE DA ORELHINHA - exame rápido e indolor feito em rcém 
nascidos - pode resgatar a audição em quase 100% dos casos, se 
realizado nos primeiros seis meses de vida.

Saiba mais

O mosquito, encontrado em todos os estados do Brasil, é o 
responsável pela transmissão dos vírus da dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela. Por isso os altos índices de infestação 
nas cidades brasileiras constituem uma ameaça importante à saúde 
pública. Os agentes de saúde da CMS Professor Júlio Barbosa 
visitaram casas e locais de possíveis focos levando informação 
sobre como combater o mosquito e como se previnir das 
epidemias.

Saiba mais

FIQUE ATENTO MULTIRÃO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI

DIA NACIONAL DA SURDEZPREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA

DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS

Realização Gestão
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