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Programação de Eventos
ABERTURA DA SEMANA MUNDIAL DE ALERGIA
Tema: Alergia Alimentar um problema global
Data: 07 DE ABRIL DE 2019 - domingo
Local: Parque dos Patins - Lagoa Rodrigo de Freitas
Horário: de 9 às12horas
No local, será montada uma tenda onde médicos alergistas e nutricionistas
estarão presentes para esclarecer dúvidas sobre o tema. Serão expostos
alimentos, frutas, demonstração de adrenalina autoinjetável, como parte de uma
atividade interativa com o público abordando a alergia alimentar. Contaremos
também com a participação da equipe da campanha “Põe no Rótulo”
Um grande balão de gás hélio com a logomarca da ASBAI RJ será utilizado para
sinalizar o local. Serão distribuídos panfletos da ASBAI e do “Põe no Rótulo”
para orientar e esclarecer dúvidas. Na ocasião será realizado um inquérito
epidemiológico entre o publico presente abordando a alergia alimentar. E para
as crianças, teremos recreadores, cama elástica, animadores infantis, com jogos
e brincadeiras alusivas ao tema e toda família ainda poderá participar de uma
aula de yoga.
Cronograma dos Eventos em Comemoração à Semana Mundial da Alergia:

8 de abril (Segunda-Feira)

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO HUPE- UERJ/ POLICLÍNICA
PIQUET CARNEIRO
Distribuição de folhetos explicativos e sala de espera sobre alergia alimentar
durante toda a semana em todos os ambulatórios de alergia do Hospital Pedro
Ernesto (HUPE) no Boulevard 28 de Setembro, 77 - Vila Isabel, Rio de Janeiro e
da Policlínica Piquet Carneiro (PPC-UERJ) na Av. Mal. Rondon, 381 - São
Francisco Xavier, Rio de Janeiro/RJ.
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INSTITUTO DE PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA
O serviço de Alergia e Imunologia do IPPMG / UFRJ fará distribuição de folders
e orientação sobre o tema alergia alimentar no hall dos ambulatórios no dia 8 de
abril das 8-12h.
R. Bruno Lobo, 50 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ

HOSPITAL JESUS: Abertura da Semana Mundial da Alergia no Hospital
Jesus. Distribuição de panfletos explicativos nos ambulatórios, acolhimento,
enfermarias e unidade intermediária.
R. Oito de Dezembro, 717 - Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Confecção de cartazes para apresentação do tema “Alergia Alimentar” ao
público leigo do ambulatório do HUGG Apresentação do Tema Alergia Alimentar
no Hall do Hospital HUGG com cartazes e participação interativa do público
Apresentação do grupo da Enfermaria do Riso, atores palhaços, sobre o tema
Alergia Alimentar, com música e participação interativa dos pacientes .Ao final
das atividades, será oferecido um lanche para as crianças do ambulatório após a
apresentação do grupo da Enfermaria do Riso.
R. Mariz e Barros, 775 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)
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Serão realizadas atividades de sala de espera e/ou palestras sobre alergia
alimentar e distribuição de panfletos explicativos sobre o tema para os militares e
dependentes nas seguintes unidades:
Dia 08 /04 às 9 h no Posto Médico e no Departamento de Prevenção de Riscos
do CBMERJ (DPR ) do Palácio da Guanabara
R. Pinheiro Machado, s/nº - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ
Dia 08 /04 às 14 h na 1ª Policlínica do CBMERJ:
Endereço: R. Domingos Lopes, 336 -Campinho– RJ.

9 de abril (Terça-Feira)

HOSPITAL JESUS: “Bate-papo “com alergistas sobre medidas preventivas na
alergia alimentar” + degustação de fórmulas isentas de proteínas do leite de
vaca + mural de desenhos (local: ambulatório de especialidades)
R. Oito de Dezembro, 717 - Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - HUCFF / UFRJ
Ambulatório de Imunologia Clínica das 8 às 12 horas - Atividades Interativas com
os pacientes em sala de espera, distribuição de folhetos explicativos sobre o
tema alergia alimentar, com a participarão dos alunos da pós-graduação do
Serviço de Imunologia e da Escola de Enfermagem Anna Nery.
R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro - RJ

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – FIOCRUZ
09/04/2019
Palestra para público geral sobre Alergia Alimentar - Dra. Liziane Nunes
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11 h no auditório do hospital.
Av. Rui Barbosa, 716 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ

10 de abril (Quarta-Feira)

HOSPITAL JESUS:Aula para profissionais de saúde, estudantes e pacientes
sobre alergia alimentar. Dra. Priscilla Filippo/Dra. Cristiane Gonçalves +
Discussão de caso clínico – Dr. Davisson Tavares
R. Oito de Dezembro, 717 - Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ

HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU- Setor de Ambulatórios
Serão realizadas palestras sobre alergia alimentar, com a participação de alunos
da Universidade Iguaçu (UNIG), haverá também distribuição de panfletos
explicativos sobre o tema para todos os pacientes na sala de espera dos
Ambulatório do HGNI, independente da especialidade.
Av. Henrique Duque Estrada Mayer 953- Posse - Nova Iguaçu

HOSPITAL DA LAGOA:
Palestra sobre Prevenção e tratamento das alergias alimentares
O evento será realizado no Auditório B do Hospital Federal da Lagoa às 11h
R. Jardim Botânico, 501 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)
Serão realizadas atividades de sala de espera e/ou palestras sobre alergia
alimentar e distribuição de panfletos explicativos sobre o tema para os militares e
dependentes nas seguintes unidades:
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Dia 10/04 às 9h no Hospital Central Aristarcho Pessoa:
Endereço: Av. Paulo de Frontin, 876. Rio Comprido - Rio de Janeiro.
Dia 10/04 às 14 h na 3ª Policlínica do CBMERJ:
Endereço: Av. Quintino Bocaiúva, s/nº Charitas (Referência: Em frente ao terminal aquaviário de Charitas).

Niterói

–

RJ.

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO (HCE)
Dia 10 abril: O Serviço de Alergia realizará palestra sobre alergia alimentar.
Serão distribuídos panfletos explicativos sobre o tema e haverá uma atividade
interativa dos médicos alergistas e de nutricionistas com os pacientes.
Local: Recepção Geral dos Ambulatórios - R. Francisco Manuel, 126 - Benfica,
Rio de Janeiro - RJ
Horário 9h.

SETOR DE ALERGIA E IMUNOLOGIA DERMATOLÓGICA DO INSTITUTO DE
DERMATOLOGIA PROFESSOR AZULAY:
Aula para graduandos e pós-graduandos do Serviço abordando a Alergia
alimentar e a importância do tema em função do número crescente de casos
Durante toda a Semana será feita orientação aos pacientes durante o
atendimento ambulatorial com distribuição de material educativo.
Santa Casa da Misericórdia - Rua Santa Luzia nº 206, Pavilhão São Miguel –
Centro – Horário: 11 às 12 horas

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – FIOCRUZ
Palestra para médicos especialistas sobre Alergia Alimentar
Dr. José Luiz Magalhães Rios (HCE)
Av. Rui Barbosa, 716 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ

11 de abril (Quinta-Feira)
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INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – FIOCRUZ
Palestra para residentes da pediatria e da alergia sobre fórmulas lácteas infantis,
às 11:00 h no auditório do hospital. Dr Abelardo Bastos.
Av. Rui Barbosa, 716 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ

12 de abril (Sexta-Feira)
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – SETOR DE ALERGIA RESPIRATÓRIA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC RJ
Distribuição de folders e palestra explicativa no dia 11, com participação dos
alunos do curso de pós-graduação.

ATIVIDADES EM OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NITERÓI

HOSPITAL ANTONIO PEDRO – UFF
Atividades do Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital Universitário Antônio
Pedro
3ª feira de manha (09/04) – atividade com entrega de folders e esclarecimento
de dúvidas sobre alergia alimentar aos pacientes que frequentam o ambulatório
de alergia e imunologia clínica do HUAP.
4ª. feira de manhã (10/04) – aula interativa de alergia alimentar para
profissionais de saúde, residentes e estudantes da graduação da Universidade
Federal Fluminense.
1Casos clínicos em Alergia alimentar mediada por IgE 22Casos clínicos em Alergia alimentar mediada por célula
3Aspectos legais no enfrentamento da alergia alimentar
5ª. feira de manhã (11/04) - atividade com entrega de folders e esclarecimento
de dúvidas sobre alergia alimentar aos pacientes que frequentam o ambulatório
de alergia e imunologia clínica do HUAP.
6ª feira de manhã (12/04) - atividade com entrega de folders e esclarecimento de
dúvidas sobre alergia alimentar aos pacientes que frequentam o ambulatório de
alergia e imunologia clínica do HUAP.
Av. Marquês do Paraná, 303 - Centro, Niterói
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MACAÉ

Dia 10 de abril, quarta feira às 14h será realizada aula para leigos sobre o tema:
Alergia Alimentar um problema Global. A atividade será realizada no ambulatório
de alergia e pediatria (Casa da Criança e do Adolescente) da Prefeitura de
Macaé. Aberta para leigos, residentes e internos da UFRJ.
Rua Francisco Portela nº 91, Centro- Macaé
CAMPOS
Dia 07 abril - pela manhã – panfletagem na Avenida Arthur Bernardes) área de
lazer aos domingos)
Dia 11 abril, quinta feira, 9 horas: Palestra educativa: “Alergia Alimentar, uma
questão de Saúde Pública”, na 4ª Policlínica de Campos situada à R. Ten. Cel.
Cardoso, 909 Centro - Campos dos Goytacazes-RJ.

PETRÓPOLIS
Haverá divulgação na mídia, com entrevista realizada ao vivo com o
coordenador da ASBAI RJ da região serrana, abordando o tema da campanha
da Semana Mundial: “Alergia Alimentar”.

