
Agenda de atividades
para Outubro Rosa da 

Clínica de Oncologia

apoia o movimento internacional de conscientização para o 
controle do câncer de mama, o Outubro Rosa! 

A Clínica de Oncologia

PINK DAY
PÍLULAS DA 

SAUDE

LIVE P/ 

REDES SOCIAIS

01/10 07/10 18/10
TERÇA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

Profissionais que 
atuam na Clínica 

usarão rosa em apoio 
à causa e prepararão 

um café da manhã 
especial que será 

servido aos pacientes. 

Mensagens com dicas 
sobre combate ao câncer 

de mama serão distribuídas 
a todos os pacientes e 

colaboradores. Divulgação 
do relato de uma 

colaboradora que passou 
recentemente por 

tratamento contra o câncer 
de mama. 

Entrevista ao vivo via 
internet com Dr.ª 

Leticia Rios, 
Mastologista que 

presta atendimento na 
Clínica. 

PÚBLICO: Pacientes e colaboradores do CSSJD 

REALIZAÇÃO: Gerência de SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico

BRINDESAUDITÓRIO CORRIDA

30/1022/10 26/10
QUARTA-FEIRA TERÇA-FEIRA SÁBADO 

Participação na corrida 
promovida pela 

ACCCOM em parceria 
com o CSSJD. 

As comemorações 
serão encerradas com 
a entrega de brindes 

às pacientes em 
tratamento de câncer 

de mama.

Roda de Conversa  
com profissionais da 

Oncologia para 
participação de todos 
os colaboradores do 
Complexo de Saúde

EXPOSIÇÃO DE FOTOS 

Do dia 14 ao dia 16 no hall dos caixas eletrônicos



Agenda de atividades
para Outubro Rosa da 

Unidade Oncológica

PÚBLICO: Pacientes e colaboradores do CSSJD 

REALIZAÇÃO: Gerência de SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico.

FOTOGRAFIA FITA ROSA SERENATA

01/10 02/10 15/10
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA TERÇA-FEIRA 

Em parceria com a 
ACCCOM, as 
pacientes da 

Mastologia serão 
maquiadas e 
fotografadas. 

Patrocínio do Luiz 
Fotógrafo.

Distribuição do laço de 
fita Rosa em todo 

Complexo de Saúde 
para os colaboradores.

Serenata promovida 
por voluntários para os 
pacientes da Unidade 

Oncológica

CORRIDAAUDITÓRIO
MUTIRÃO DE

MASTOLOGIA

26/1022/10 25/10
SÁBADO-FEIRA TERÇA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Roda de Conversa  
com profissionais da 

Oncologia para 
participação de todos 
os colaboradores do 
Complexo de Saúde

Mutirão de Mastologia 
realizado pela Dr.ª 

Lectícia Rios e 
Residentes

Participação na Corrida 
promovida pela 

ACCCOM em parceria 
com o CSSJD 

apoia o movimento internacional de conscientização para o 
controle do câncer de mama, o Outubro Rosa! 

A Unidade Oncológica

EXPOSIÇÃO DE FOTOS 

Do dia 14 ao dia 18 no hall dos caixas eletrônicos
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