
 

PROGRAMAÇÃO SAÚDE DO HOMEM 

NOVEMBRO AZUL – 2019 

DATA ATIVIDADES LOCAL PÚBLICO ALVO 

11/11 

Manhã 

Palestra na sala de espera, e 

atendimento por demanda ao público 

alvo 

Policlínica Salomão 

Kelner 

Público da unidade de 

saúde 

11/11 

Noite 

 

Solicitação de exames: PSA, hepatite 

B e C, encaminhamento para 

vasectomia e urologista, palestras 

sobre IST, câncer de pênis e próstata, 

peça teatral, verificação de pressão 

arterial e glicemia, orientações sobre 

alimentação saudável 

UBT Olinto de Oliveira 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

12/11 

Manhã 

 

Glicemia, aferição de pressão, 

avaliação de IMC, distribuição de 

preservativos, orientações em Saúde 

Bucal e distribuição de kits 

CSU Telemarketing Comunidade Geral 

12/11 

Tarde 

Palestra sobre Saúde do Homem e 

Saúde Bucal –testagem rápida, 

aferição de pressão e distribuição de 

preservativos 

Sest/Senat 

Usuários e 

Funcionários do 

Sest/Senat 

12/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre “O cuidado 

Integral da Saúde do Homem” + 

Vacinação 

Casem (Harmonia) Usuários do Casem 

12/11 

Manhã e 

tarde 

Roda de conversa sobre “O cuidado 

Integral da Saúde do Homem”, 

encaminhamentos de exames para os 

casos de indicação clínica 

USF Planeta dos 

Macacos I 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

12/11 

Tarde 

Roda de diálogo em aulão em alusão 

ao Novembro Azul 

Polo da Academia da 

Cidade Afrânio Godoy 
Alunos do Polo 

13/11 

Manhã 

Roda de conversa em alusão à saúde 

do homem – Oferta de testagem 

rápida, aferição de pressão e 

distribuição de preservativos 

USF Pantanal 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

13/11 

Manhã 

Tirando o tabu sobre exame de 

próstata e mama 
USF Alto do Céu 

Homens e mulheres da 

unidade 

13/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre Saúde do 

Homem –testagem rápida, orientação 

de Saúde Bucal, aferição de pressão 

e distribuição de preservativos 

RPL – Engenharia e 

Serviços 

Funcionários da 

Empresa RPL 

13/11 

Tarde 

Teste de glicemia, aferição de 

pressão, avaliação de IMC, 

distribuição de preservativos, 

orientações em Saúde Bucal e 

distribuição de kits 

CSU Comunidade Geral 



13/11 

Tarde 

Cine Debate: “O Silêncio dos 

Homens” 
Sesc Casa Amarela 

Profissionais da 

Atenção Básica                      

(DS II, III e VII) 

13/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre Saúde 

Integral do Homem, distribuição de 

preservativos 

Empresa de 

Segurança Brinks 

Funcionários da 

Empresa 

13/11 

Manhã 

Atividade educativa na sala de 

espera, mutirão de solicitação de 

exames, teste rápido de HIV e sífilis 

USF Cosirof 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

13/11 

Tarde 

“Prevenir para não remediar: 

aconselhamento e testagem rápida” 
USF Alto do Céu 

Homens e mulheres da 

unidade 

14/11 

Manhã 

Teste de glicemia, aferição de 

pressão, avaliação de IMC, 

distribuição de preservativos, 

orientações em Saúde Bucal e 

distribuição de kits 

CTTU Profissionais da CTTU 

14/11 

Manhã 
Caminhada Azul 

Polo da Academia da 

Cidade Jovem CAP 
Alunos do Polo 

14/11 

Manhã 

Caminhada na comunidade 

divulgando o Novembro Azul, roda de 

conversa voltada à saúde Integral do 

Homem na UBT Gaspar Regueira 

(Barro), teste rápido de sífilis, HIV e 

hepatites virais e distribuição de 

preservativos 

Vila Cardeal 
Usuários da 

comunidade 

14/11 

Manhã e 

tarde 

Atendimento exclusivo ao homem, 

odontologista, teste rápido de sífilis e 

HIV, aferição de pressão, atualização 

de vacina, teste de glicemia, 

atualização do Cartão do homem, 

roda de conversa sobre Saúde do 

Homem 

USF Jardim 

Teresópolis 

Usuários da 

comunidade 

14/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre Saúde do 

Homem e Saúde do Trabalhador 

Canteiro de Obras: Av. 

Maurício de Nassau, 

60, próx. ao Altino 

Ventura 

Profissionais da obra 

14/11 

Tarde e 

noite 

Busca ativa e agendamento de 

homens que não frequentam a USF 

Upinha Hélio 

Mendonça 
Comunidade Geral 

14/11 

Manhã 

Atendimento ao público, teste rápido 

para HIV e sífilis, consultas e exames 

específicos 

Policlínica Salomão 

Kelner 

Homens da 

comunidade 

14/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre cuidados de 

saúde do homem negro, teste rápido 

para HIV e sífilis 

Terreiro Ile Yemojá 

Ogunté 

Homens da população 

negra 

14/11 

Tarde 

Roda de Conversa: “Promoção à 

saúde do Homem” 

Bruno Vanderlei – 

Advogados associados 

Funcionários da 

Empresa 

18/11 

Manhã 

Palestra sobre Saúde do Homem e 

teste rápido para HIV, sífilis, hepatites 

B e C 

USF Tia Regina 
Homens e Mulheres da 

unidade 



18/11 

Manhã 

Atendimento Integral à Saúde do 

Homem, atividade educativa em sala 

de espera, teste rápido para HIV, 

sífilis, hepatites B e C, Hepatites B e 

C, aferição de pressão e glicemia, 

triagem e coleta para realização de 

exame PSA, distribuição de 

preservativos 

USF Sítio dos Pintos 
Homens da 

comunidade 

18/11 

Manhã 

Sala de espera no acolhimento sobre 

“O cuidado com a Saúde Integral do 

Homem”, distribuição de folders e 

preservativo 

Pacs Mário Ramos Comunidade Geral 

18/11 

Noite 

Avaliações física e nutricional, 

atendimentos clínico e odontológico, 

atendimento integral à Saúde do 

Homem, atividade educativa em sala 

de espera, teatro de fantoche, teste 

rápido para HIV, sífilis, hepatites B e 

C, aferição de pressão e glicemia, 

triagem e coleta para realização de 

exame PSA, vacinação, distribuição 

preservativos, folders e Cartão do 

Homem 

Pacs Pignatari 
Homens e comunidade 

geral 

18/11 

Manhã 

Roda de conversa voltada à Saúde 

Integral do Homem e distribuição de 

preservativos 

Caps AD Renê Ribeiro Usuários do serviço 

18/11 

Manhã 

Palestra, distribuição do Cartão do 

Homem e teste rápido para HIV, 

sífilis, hepatites B e C 

USF Alto da Jaqueira 
Usuários da unidade 

de saúde 

18/11 

Manhã 

Palestra e atendimento por demanda 

ao público alvo 

Policlínica Salomão 

Kelner 

Usuários da unidade 

de saúde 

18/11 

Tarde 

Palestra sobre diagnóstico precoce do 

câncer de próstata e ISTs, 

distribuição de preservativos 

Telecon - Serviços de 

Tecnologias - Boa 

Viagem 

Funcionários da 

empresa 

18 a 22/11 

Manhã 

Palestra em sala de espera: temas 

diversos 

Upinha Hélio 

Mendonça 

Homens e comunidade 

geral 

18 a 22/11 

Manhã 

Sala de espera no acolhimento sobre 

“O cuidado com a Saúde Integral do 

Homem e câncer de próstata”, 

avaliação antropométrica 

USF Fortuna 
Homens e comunidade 

geral 

19/11 

Tarde 

Roda de conversa sobre Saúde 

Integral do Homem e Saúde do 

Trabalhador, orientações em Saúde 

Bucal e entrega de kits, atualização 

de cartão de vacina, aferição de 

pressão e glicemia, distribuição de 

preservativos 

Distrito Sanitário 5 
Funcionários da sede 

do Distrito 



19/11 

Tarde e 

noite 

Aconselhamentos e cuidados, 

encaminhamentos de exames 

laboratoriais, vacinação, aferição de 

pressão e glicemia, palestra sobre 

Saúde do Homem, técnicas de 

respiração, testes rápido de HIV e 

sífilis, orientações sore alimentação 

saudável 

Campo do Banco 
Homens e comunidade 

geral 

19/11 

Tarde 

Palestras sobre Saúde bucal e ISTs, 

atividades físicas, teste de glicemia, 

aferição de pressão, avaliação de 

IMC, distribuição de preservativos e 

kits de saúde bucal 

Dircon Funcionários da Dircon 

19/11 

Noite 

Atendimento Integral à Saúde do 

Homem, atendimento clínico e 

odontológico, avaliação física e 

nutricional, teatro de fantoche, teste 

rápido para HIV, sífilis, hepatites B e 

C, aferição de pressão e glicemia, 

triagem e coleta para realização de 

exame PSA, vacinação, distribuição 

de preservativos, folders e Cartão do 

Homem 

Pacs Pignatari 
Homens e comunidade 

em geral 

19/11 

Manhã 

Palestra sobre Novembro Azul, teste 

rápido para HIV, sífilis, hepatites B e 

C, distribuição de preservativos e 

atualização de Cartão do Homem 

Upinha Alto do Pascoal 
Homens e comunidade 

geral 

19/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre a saúde do 

jovem (homem) 
Casem Areias Usuários do Serviço 

20/11 

Tarde 

Roda de conversa sobre “O cuidado 

Integral da Saúde do Homem” e 

Práticas Integrativas (Roda circular) 

Polo Academia da 

Cidade Sítio da 

Trindade 

Homens e comunidade 

geral 

20/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre Saúde 

Integral do Homem, teste rápido para 

HIV, sífilis, hepatites B e C, 

distribuição de preservativos, 

orientações sobre Saúde Bucal 

USF San Martin 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

20/11 

Manhã 

Roda de conversas sobre Saúde do 

Homem e Saúde do Trabalhador, 

orientações sobre alimentação 

saudável 

Atacadão 

Supermercados 

Homens e comunidade 

geral 

20/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre Saúde 

Integral do Homem, teste rápido para 

HIV, sífilis, hepatites B e C, 

distribuição de preservativos, 

orientações sobre Saúde Bucal 

USF San Martin 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

20/11 

Manhã 

Teste de glicemia, aferição de 

pressão, distribuição de preservativos 

e orientações em Saúde Bucal 

Upinha UR 04/05 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

20/11 

Manhã e 

tarde 

Atendimento médico, odontologia, 

teste rápido para HIV e sífilis, aferição 

de pressão e glicemia, palestra 

USF Córrego da Bica 
Homens da 

comunidade 

20/11 

Tarde 

Roda de conversa com os 

companheiros 

Upinha Hélio 

Mendonça 

Homens 

(companheiros das 

gestantes) 



20/11 

Manhã 

Roda de conversa – Tema: Saúde do 

Homem 

Polo da Academia da 

Cidade Alto do Capitão 
Alunos do Polo 

21/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre Saúde 

Integral do Homem, teste rápido para 

HIV e sífilis e hepatites virais, 

distribuição de preservativos 

UBT Fernandes 

Figueira 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

21/11 

Manhã 

Sala de Espera sobre Saúde Integral 

do Homem com distribuição de 

folders 

USF Jader de Andrade 

Usuários da unidade 

de saúde e 

funcionários 

21/11 

Manhã 

Palestra sobre saúde do homem e 

saúde do trabalhador 

Hospital Otávio de 

Freitas 

Funcionários do 

hospital 

21/11 

Manhã 

Encontro de Saúde no Novembro 

Azul: cuidados com o trabalho e a 

saúde masculina 

CM Ermírio de Moraes 
Asaces e ACS do 

Distrito Sanitário 3 

21/11 

Noite 

Palestra sobre saúde do homem e 

saúde do trabalhador 

Igreja de Cristo 

Pentecostal 

Internacional (ICPI) 

Homens da igreja e 

comunidade 

21/11 

Tarde e 

noite 

Busca ativa e agendamento de 

homens que não frequentam a USF 

Upinha Hélio 

Mendonça 
Comunidade Geral 

21/11 

Tarde 

Palestra sobre cuidados para a saúde 

do homem 
Guri Usuários Do serviço 

21/11 

Manhã 

III Módulo da Oficina de Pop Negra x 

Saúde do Homem 
Central de Regulação 

ACS do Distrito 

Sanitário 1 

22/11 

Manhã 

Caminhada Azul e aulão de step com 

interpolos na Ilha de Joaneiro 

Polo da Academia da 

Cidade Chié 
Alunos do Polo 

22/11 

Manhã 

Ação de promoção à Saúde do 

Homem 
Locape Equipamentos Funcionários 

22/11 

Manhã 

Palestra sobre higiene intima, teste 

rápido para HIV e sífilis e hepatites 

virais e orientações sobre câncer de 

próstata 

Upinha Governador 

Eduardo Campos 
Usuários da Unidade 

22/11 

Tarde 

Palestra sobre cuidados com a Saúde 

do Homem 
USF Luiz Wilson Usuários da unidade 

22/11 

Manhã 

Roda de conversa voltada sobre 

Saúde Integral do Homem, teste 

rápido para HIV e sífilis e hepatites 

virais, distribuição de preservativos 

UBT Ceasa Usuários da unidade 

22/11 

Manhã 

Palestra sobre Saúde Integral do 

Homem e a necessidade do exame 

preventivo da próstata 

USF Ipsep Usuários da unidade 

22/11 

Manhã 

Mutirão de atendimento do homem 

nas comunidades Santa Marta e 

Senna, exames de rotinas, palestra 

sobre Saúde do Homem, aferição de 

pressão, teste de glicemia, consulta 

com urologista, HIV e sífilis 

USF Vila União 
Usuários da unidade 

de saúde 

22/11 

Manhã 

Mutirão de atendimento do homem 

nas comunidades, palestras sobre 

saúde do homem, aferição de 

pressão, teste de glicemia e 

distribuição de preservativos 

Galpão de D. Ruth                   

(Planeta dos Macacos) 
Usuários da unidade 



23/11 

Manhã 

Grupo de Homens: aferição de 

pressão, teste de glicemia, 

atendimento médico e odontológico, 

palestra e lanche natural 

USF Alcides Codeceiro 
Homens da 

comunidade 

23/11 

Manhã 

Palestras sobre Saúde do Homem, 

teste rápido para HIV e sífilis e 

hepatites virais, aferição de pressão e 

glicemia, distribuição de 

preservativos, orientações em Saúde 

Bucal e distribuição de kits, avaliação 

de IMC 

Escola Municipal dos 

Coelhos - Bairro dos 

Coelhos 

Comunidade escolar 

25/11 

Manhã 

Palestra em sala de espera sobre a 

paternidade, pré-natal do parceiro e 

saúde integral do homem, distribuição 

e orientação sobre o Cartão do 

Homem 

USF Dancing Days 
Homens da 

comunidade 

25/11 

Manhã 

Palestra e atendimento por demanda 

ao público alvo 

Policlínica Salomão 

Kelner 

Usuários da unidade 

de saúde 

25/11 

Manhã 

Palestra sobre a importância da 

imunização, distribuição de 

preservativos e kits de Saúde Bucal 

Porto do Recife Portuários 

25 a 29/11 

Manhã 

Sala de espera com orientações 

relativas à saúde do homem 

C.S. Monteiro de 

Morais 

Usuários da unidade 

de saúde 

26/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre Saúde 

Integral do Homem, distribuição de 

preservativos 

Caps AD Renê Ribeiro Usuários do serviço 

26/11 

Noite 

Roda de conversa sobre saúde 

integral do homem 

teste rápido para HIV e sífilis, 

hepatites virais, aferição pressão e 

glicemia 

Centro de Saúde Bidu 

Krause 

Usuários da unidade 

de saúde 

26/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre saúde 

integral do homem 

teste rápido para HIV e sífilis, 

hepatites virais, aferição pressão e 

glicemia 

Upinha Jardim São 

Paulo 

Usuários da unidade 

de saúde 

26/11 

Manhã 

Palestra sobre a importância da 

imunização, distribuição de 

preservativos e kits de Saúde Bucal 

Porto do Recife Portuários 

27/11 

Manhã 

Palestra sobre a importância da 

imunização, distribuição de 

preservativos e kits de Saúde Bucal 

Porto do Recife Portuários 

27/11 

Tarde 

Aulão sobre o Novembro Azul e roda 

de conversa sobre cuidados de saúde 

Polo da Academia da 

Cidade Jovem CAP 
Alunos do Polo 

27/11 

Manhã 

Palestra sobre Saúde do Homem, 

apresentação das Dengosas e teste 

rápido para HIV e sífilis e hepatites 

virais 

USF Alto do Capitão 
Usuários da unidade 

de saúde 

28/11 

Tarde e 

noite 

Busca ativa e agendamento de 

homens que não frequentam a USF 

Upinha Hélio 

Mendonça 
Comunidade Geral 



28/11 

Noite 

Orientações sobre alimentação 

saudável, palestra sobre Saúde do 

Homem, aferição de pressão, teste de 

glicemia, consultas médicas, 

vacinação 

UBS Joaquim 

Cavalcanti 
Usuários da unidade 

28/11 

Tarde 

Roda de conversa sobre Saúde do 

Homem, teste rápido para HIV e sífilis 

e hepatites virais, aferição de pressão 

e distribuição de preservativos 

Igreja dos Mórmons Asaces 

28/11 

Manhã 

Palestra sobre a importância da 

imunização, distribuição de 

preservativos e kits de Saúde Bucal 

Porto do Recife Portuários 

28/11 

Manhã 

Roda de conversa sobre câncer de 

próstata e aulão de step 

Polo da Academia da 

Cidade Afrânio Godoy 
Alunos do Polo 

28/11 

Manhã 

Palestra sobre saúde do homem, 

teste rápido para HIV e sífilis e 

hepatites virais e dinâmicas com 

jogos de tabuleiro 

USF Byron Sarinho 
Usuários da unidade 

de saúde 

28/11 

Tarde 

Roda de Diálogo – Tema: Prevenção 

ao câncer de próstata 

Polo da Academia da 

Cidade Alto do Capitão 
Alunos do Polo 

28/11 

Tarde 

Roda de conversa sobre câncer de 

próstata e aulão 

Polo da Academia da 

Cidade Ilha de 

Joaneiro 

Alunos do Polo 

28/11 

Noite 

Orientações sobre alimentação 

saudável, palestra sobre Saúde do 

Homem, aferição de pressão, teste de 

glicemia, consultas médicas, 

vacinação 

UBS Joaquim 

Cavalcanti 

Usuários da unidade 

de saúde 

28/11 

Tarde 

Atendimento individualizado ao 

homem, roda de conversa sobre 

Saúde do Homem, teste rápido para 

HIV e sífilis e hepatites virais e 

distribuição de preservativos 

C.S. Monteiro de 

Morais 
Homens da unidade 

28/11 

Noite 

Roda de Diálogo – Tema: Prevenção 

ao câncer de próstata e promoção à 

saúde 

Polo da Academia da 

Cidade Chié 
Alunos do Polo 

29/11 

Manhã 

Palestra sobre Novembro Azul e 

Saúde do Trabalhador 
Distrito Sanitário 4 

Profissionais da sede 

do Distrito 4 

29/11 

Manhã 

Escuta do PAIF (CRAS), aferição de 

pressão, teste de glicemia, teste 

rápido para HIV e sífilis e hepatites 

virais 

Assembleia de Deus 

do Bom Clima 

Homens da 

comunidade 

29/11 

Manhã 

Palestra sobre a Saúde Integral do 

Homem e necessidade do exame 

preventivo da próstata 

USF Ipsep 
Homens da 

comunidade 

29/11 

Manhã 

Palestra e atendimento por demanda 

ao público alvo 

Policlínica Salomão 

Kelner 

Usuários da unidade 

de saúde 

29/11 

Manhã 

Palestra: promoção à saúde do 

homem e distribuição de 

preservativos 

Assobecer 
Profissionais do 

serviço 

29/11 

Manhã 

Orientação sobre tuberculose e 

Saúde Integral do Homem, teste 

rápido para HIV e sífilis e hepatites 

virais, vacinação, palestras diversas 

UBS José Dustan Homens da unidade 



30/11 

Manhã 

Roda de Diálogo – Tema: Prevenção 

ao câncer de próstata e promoção à 

saúde 

Polo da Academia da 

Cidade Ilha de 

Joaneiro 

Alunos do Polo 

30/11 

Manhã 

Orientações sobre Saúde do Homem, 

avaliação de IMC, teste rápido para 

HIV e sífilis e hepatites virais, aferição 

de pressão e glicemia, distribuição de 

preservativos, orientações em Saúde 

Bucal e distribuição de kits 

Ação no Terreiro de Sr. 

Everaldo 

Usuários da 

comunidade 

30/11 

Tarde 

Orientações sobre Saúde do Homem, 

avaliação de IMC, teste rápido para 

HIV e sífilis e hepatites virais, aferição 

de pressão e glicemia, distribuição de 

preservativos, orientações em Saúde 

Bucal e distribuição de kits 

Terreiro de Leonilde- 

Mestre Cibamba 

Usuários da 

comunidade 

30/11 

Manhã 

Roda de Diálogo – Tema: Prevenção 

ao câncer de próstata e promoção à 

saúde 

Polo da Academia da 

Cidade Ilha de 

Joaneiro 

Alunos do Polo 

       

 


