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“Come pouco ao almoço e menos ainda ao jantar, que a saúde de todo o corpo constrói-se na oficina do 
estômago.” Miguel de Cervantes 

““. Pitágoras. 

Cuidando da Saúde 

 

A ação Cuidando da Saúde, realizada nos 

dias 13 e 14 de junho, foi um sucesso. Os 

serviços oferecidos pelo Centro de Saúde 

Rosângela Pimentel foram: vacinação 

contra Hepatite B, Tétano, Febre Amarela e 

Gripe, teste de glicemia e aferição de 

pressão arterial, teste rápido de Hepatite B 

e C, HIV e Sífilis e exame de PCCU. Na 

ocasião, as Técnicas em Saúde Bucal 

Necilda Miranda, Janice da Silva e Raquel 

Pinheiro, sob a coordenação do Odontólogo 

Alberto Urquiza, falaram um pouco sobre 

prevenção de saúde bucal, com distribuição 

de escovas infantis para os filhos dos 

servidores, estagiários e prestadores de 

serviço.  

Galeria de fotos 

Lançamento da Campanha “Você 

já foi ao dentista?” 

 

O Pro-Social informa que no horário das 12 

às 14 horas, de segunda a sexta-feira, 

estão disponíveis, no Consultório 

Odontológico desta Seccional, os seguintes 

serviços: 

 Restauração; 

 Limpeza; 

 Atendimentos de urgência. 

Doe um brinquedo para a sala do 

dentista  

 

Com o objetivo de tornar mais agradável o 

atendimento odontológico infantil, estão sendo 

arrecadados brinquedos em bom estado de 

uso para serem disponibilizados às crianças 

que visitam o Consultório Odontológico da 

Seccional. As doações podem ser entregues 

no Pro-Social. 

Você já preencheu o formulário 

Informações de Saúde? 
O formulário Informações de Saúde tem como 

objetivo detectar as necessidades apontadas 

pelos servidores desta Seccional. A partir 

dessas informações serão programadas 

ações de saúde voltadas para as áreas 

informadas. Não é necessário identificação e 

os formulários podem ser depositados nas 

caixas localizadas em frente ao auditório, no 

térreo, e em frente ao elevador, no primeiro 

piso.  Sua contribuição é de suma 

importância. Participe. 

Acesse o formulário aqui. 

http://www.ac.trf1.gov.br/eventos/Cuidando_da_Saúde/album/index.html
http://www.ac.trf1.gov.br/via_direta_2013/formulario.pdf
http://www.google.com.br/imgres?q=brinquedos+consult%C3%B3rio+odontol%C3%B3gico&safe=off&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=DxyaPG7FaRmT_M:&imgrefurl=http://blog.ordensul.com.br/categoria/entrevistas/&docid=KFqtfEG_-1I-yM&imgurl=http://blog.ordensul.com.br/wp-content/uploads/2012/11/IMG_5553.jpg&w=3845&h=2364&ei=AnS3Ubn4GpDQ9gTn5YGwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=373&vpy=88&dur=281&hovh=176&hovw=286&tx=174&ty=106&page=2&tbnh=125&tbnw=171&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:27,s:0,i:164

