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Projeto de Implantação de Área Física 
Instituto da Mulher

Secretaria Municipal de Saúde de Campinas

� Centro de atenção secundário da saúde da mulher 

conjugado com ações de cidadania e de fortalecimento 

dos seus direitos.

CONCEITOCONCEITO
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� Confluência das avenidas Pref. Faria Lima e Amoreiras

LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO

CIDADANIACIDADANIA

�� Área para exposição de ações ( banco da mulher, Área para exposição de ações ( banco da mulher, 

conselho municipal dos direitos da mulher, programa conselho municipal dos direitos da mulher, programa 

iluminar, programa de geração de renda, programa iluminar, programa de geração de renda, programa 

transferência de renda e outros )transferência de renda e outros )

�� Espaço oficinas diversas ( direitos da mulher, autoEspaço oficinas diversas ( direitos da mulher, auto--estima, estima, 

respeito à diversidade de gênero, dengue, DST/AIDS, meio respeito à diversidade de gênero, dengue, DST/AIDS, meio 

ambiente )ambiente )
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CIDADANIACIDADANIA

��Espaço segurança alimentar (otimização dos gastos e reaproveitamento Espaço segurança alimentar (otimização dos gastos e reaproveitamento 

dos alimentos, utilização das dietas prevenindo doenças, manuseio dos alimentos, utilização das dietas prevenindo doenças, manuseio 

saudável dos alimentos e outros)saudável dos alimentos e outros)

�� Espaço terapias corporais ( reconhecimento do corpo feminino, técnicas Espaço terapias corporais ( reconhecimento do corpo feminino, técnicas 

de relaxamento, reconstrução da imagem corporal e outros)de relaxamento, reconstrução da imagem corporal e outros)

�� C.R.E.A.S.C.R.E.A.S.

CIDADANIACIDADANIA

�� Centro de Referência Especializada da Assistência Social  (C.R.E.A.S. – Mulher)

Atendimento à mulheres em situação de violência com apoio jurídico, psicológico 

e social.
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AMBULATÓRIOSAMBULATÓRIOS

�� Patologia cervicalPatologia cervical

�� Planejamento familiarPlanejamento familiar

�� MastologiaMastologia

�� Cirurgia ginecológicaCirurgia ginecológica

�� Endócrino / menopausa / dor pélvicaEndócrino / menopausa / dor pélvica

AMBULATÓRIOSAMBULATÓRIOS

�� FisioterapiaFisioterapia

�� SexologiaSexologia

�� UrologiaUrologia

�� AcupunturaAcupuntura

�� Posto de coleta de leite humanoPosto de coleta de leite humano
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CENTRO CIRÚRGICOCENTRO CIRÚRGICO

�� Capacitado a realizar cirurgias de médio porte, dentro do Capacitado a realizar cirurgias de médio porte, dentro do 

conceito de hospitalconceito de hospital--diadia

CENTRO DE IMAGEMCENTRO DE IMAGEM

�� Densitometria ósseaDensitometria óssea

�� MamografiaMamografia

�� RaioRaio--XX

�� UltraUltra--somsom
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ÁREASÁREAS

�� Terreno: 8.000 mTerreno: 8.000 m²²

�� Área construida: 2.709 mÁrea construida: 2.709 m²²

INVESTIMENTOS E CONTRAPARTIDASINVESTIMENTOS E CONTRAPARTIDAS

�� Valor global: R$ 5.363.820,00Valor global: R$ 5.363.820,00

��Valor de repasse: R$ 3.500.000,00Valor de repasse: R$ 3.500.000,00

�� Valor da contrapartida financeira: R$ 1.863.820,00Valor da contrapartida financeira: R$ 1.863.820,00
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Secretaria Municipal da Saúde 

Entrada e saída
Estacionamento
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Implantação Geral

Secretaria Municipal da Saúde 

CRAIM 
Centro de Referência de Assistência Integral da Mulher

Recepção

Área 
Administrativa

Área  Imagem

Área  
Ambulatório

Centro Cirúrgico

Serviços

Área Cidadania 

Planta Térrea
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Secretaria Municipal da Saúde 

CRAIM 
Centro de Referência de Assistência Integral da Mulher

Área Cidadania 

Área  Administrativa

Planta Mezanino

Secretaria Municipal da Saúde 

CRAIM 
Centro de Referência de Assistência Integral da Mulher

Fachada
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Secretaria Municipal da Saúde 

r

CRAIM 
Centro de Referência de Assistência Integral da Mulher

Secretaria Municipal da Saúde 
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