
A QUALIDADE 
IMMEF À SUA 
DISPOSIÇÃO.

IMMEF NA
COMUNIDADE.

na comunidade



SER MÃE É UM MARCO IMPORTANTE NA VIDA DE UMA MULHER, E ESSE MOMENTO 
DEVE SER ACOMPANHADO DE TODOS OS CUIDADOS.  

O IMMEF - Instituto da Mulher e Medicina Fetal é uma clínica de exames ultrassonográficos 
especializada em atendimento à mulher e gestante. 

Com o IMMEF, o acompanhamento do desenvolvimento do bebê e a segurança das mães estão 
em boas mãos. 

PROJETO IMMEF NA COMUNIDADE 
O IMMEF na Comunidade é um programa de responsabilidade social lançado em 2013, em 
parceria com a Secretaria de Saúde de Curitiba, e tem como objetivo oferecer às mulheres e 
gestantes cadastradas no Sistema Único de Saúde um atendimento especializado, baseado no 
conhecimento e na experiência do corpo clínico do IMMEF aliado à tecnologia de ponta. 

• Todos os profissionais que fazem parte do programa são voluntários. 

O atendimento, sob a forma de mutirão, nesta 3ª edição será no sábado, dia 01 de agosto de 2015.  

As mulheres da comunidade que forem cadastradas no SUS e optarem por realizar os próximos 
exames no IMMEF terão uma tabela especial: a TABELA IMMEF COMUNIDADE, subsidiada pelo 
nosso programa.  

• No dia do mutirão, os exames serão realizados gratuitamente. 

CUIDADOS ESPECIAIS 
O acompanhamento pré-natal é fundamental para uma gestação segura e um parto tranquilo. 
Aqui estão alguns cuidados que você precisa ter durante a gravidez: 

• Guarde e mantenha todos os exames em ordem;
• Tenha sempre o cartão de acompanhamento pré-natal;
• Não falte às consultas e exames; 
• Siga os conselhos médicos sobre alimentação, remédios e exercícios; 
• Adote um estilo de vida saudável, evitando bebidas e cigarros. 

 Seja bem-vinda ao programa IMMEF na Comunidade e continue contando com a qualidade e o 
atendimento do IMMEF. 
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