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Planilha de controle ao Novembro azul/2022 

 
Ações nas Unidades de Saúde 

 

Unidade Básica de 
Saúde 

DATAS: HORÁRIO: Atividades a serem desenvolvidas 

CENTRO 23/11 17:00 ás 21:00  Consultas agendadas com clínico e odonto; 
 Realização de estes rápidos de HIV, Hepatites virais B e C, 

e Sífilis; 
 Orientações sobre saúde do homem em sala de espera 

nos dias 23 e 30 de novembro. 
Observação: Essas consultas serão agendadas através de busca 
das Agentes Comunitárias de Saúde, para atender os homens que 
trabalham durante todo o dia. 

30/11 17:00 ás 21:00 

    

PRAÇA À combinar Será estabelecido na 
própria unidade de 
saúde, conforme as 

demandas de 
necessidade das ações. 

 Será realizado um agendamento com empresas que 
queiram o apoio da Unidade de saúde em promover uma 
educação em saúde com a campanha de conscientização 
ao Novembro azul. 

    

AREIAS 17/11 07:00 ás 20:00  Realização de testes rápidos de HIV, Hepatites virais B e C, 
e Sífilis; 

 Atualização de vacinas; 
 Atendimento médico programado; 
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 Atendimento odontológico programado. 

    

JOAIA  
26/11 

 
 

08:00 ás 16:00 
 

 Realização de testes rápidos de HIV, Hepatites virais B e C, 
e Sífilis. 

 Atendimento médico. 
 Atendimento odontológico. 
 Atualização das vacinas. 

    

CAMPO NOVO 11/11 08:00 ás 12:00  Verificação de hemoglicoteste capilar (teste de glicose); 
 Verificação de pressão arterial; 
 Realização de estes rápidos de HIV, Hepatites virais B e C, 

e Sífilis. 
 Palestra sobre Saúde do homem e saúde bucal. 

    

NOVA DESCOBERTA 26/11 08:00 ás 16:00  Verificação de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e 
C. 

 Atualização das vacinas. 
 Avaliação odontológica. 
 Espera de sala com palestras sobre o tema central: saúde 

do homem. 

    

MORRETES 07/11 08:00 às 19:00 horas  Atendimento médico com agendamento e/ou demanda 
espontânea para o público masculino, com testes rápidos 
para IST’s. 

 Educação em saúde para o público masculino nas 
empresas do bairro, previamente agendadas. 
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 Atualização da caderneta de vacina, incluindo crianças. 

    

SUL DO RIO 16/11 08:00 às 19:00 horas  Atendimento médico com agendamento e/ou demanda 
espontânea para o público masculino, com testes rápidos 
para IST’s. 

 Educação em saúde para o público masculino nas 
empresas do bairro, previamente agendadas. 

 Atualização da caderneta de vacina, incluindo crianças. 

    

SANTA LUZIA 22/11 08:00 às 19:00 horas  Atendimento médico com agendamento e/ou demanda 
espontânea para o público masculino, com testes rápidos 
para IST’s. 

 Educação em saúde para o público masculino nas 
empresas do bairro, previamente agendadas. 

 Atualização da caderneta de vacina, incluindo crianças. 

    

 
 

ITINGA (Doraci) 

 
 

22/11 

 
 

08:15 

 
 Palestra sobre os temas: Câncer de próstata e Infecção 

Sexualmente Transmissível – IST. 
 Teste rápido de sorologia, escuta qualificada e 

agendamento de consultas S/N. 
 

    

 
 

PORTO DO ITINGA (José) 

 
 

23/11 

 
 

08:15 

 
 Palestra sobre os temas: Câncer de próstata e Infecção 

Sexualmente Transmissível – IST. 
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 Teste rápido de sorologia, escuta qualificada e 
agendamento de consultas S/N. 

 

    

 
 

TIMBÉ (Rodolfo) 

 
 

17/11 

 
 

08:15 

 
 Palestra sobre os temas: Câncer de próstata e Infecção 

Sexualmente Transmissível – IST. 
 Teste rápido de sorologia, escuta qualificada e 

agendamento de consultas S/N. 
 

 


