
CRONOGRAMA SEMESTRAL LAESM 

 

AGOSTO- Mês do Aleitamento Materno no Brasil 

02-13 Abertura do edital para seleção de novos membros  

07 Prazo final para submissão dos trabalhos no CBCENF 

18 Reunião de abertura com os novos membros  

23 Capacitação interna sobre aleitamento materno 

26-30 Capacitação teórico-prático com gestantes e parceiros sobre 
aleitamento materno (ESF) – “pre-natal diferenciado” 

Datas importantes:  
01 a 07 – Semana Mundial da Amamentação  
30 – Dia Nacional de Conscientização Sobre a Esclerose Múltipla 

SETEMBRO – (amarelo) 

01 Capacitação interna para elaboração de artigos científicos  

13 Capacitação interna: adoecimento mental que acometem mulheres, 
gestantes e puérperas (pet.)  

20-24 Minicursos: saúde mental na gestação e puerpério (PSFs, hospital SL e 
SC) 

31 Minicurso: saúde mental feminina (prevenção do suicídio)  

Datas importantes: 
10 – Dia da prevenção do suicídio 
17 – Dia Mundial da Segurança do Paciente (parceria com hospitais) 
23 – Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças 

 

OUTUBRO  

12 Capacitação interna: Atuação da enfermagem frente ao câncer de 
mama e colo do útero (da prevenção ao tratamento) 

 
15-27 

Formação teórico-prática: prevenção do câncer de mama e colo do 
útero – Hospitais-SL/Trabalhadores da UJN  

Formação teórico-prática: prevenção do câncer de mama e colo do 
útero – ESF/Escolas 

24 Simpósio/Fórum sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de 
mama e colo do útero  

Datas importantes: 
Mês de conscientização do câncer de mama e colo do útero 
10 – Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas 
17 – Dia Nacional da Vacinação 

NOVEMBRO 

08 Capacitação interna: Infecções Sexualmente Transmissíveis 

15-26 Formação/Minicursos sobre prevenção de ISTs em escolas/Hospitais 

  

Datas importantes: 



Novembro Azul – Mês de conscientização sobre a saúde do homem 
27 – Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres 

DEZEMBRO 

03 Prazo final para a publicação dos artigos em revistas não predatórias 

 Ação no Centro de infectologia sobre IST´s  

  

  

Datas importantes: 
Dezembro Vermelho – Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/AIDS e outras 
Infecções Sexualmente Transmissíveis 

 


