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O câncer de próstata é o segundo tipo que

A Subcoordenação de Saúde do Homem ,

mais acometem os homens goianos e o segundo no mês de novembro, realizou ações intra e
que mais os matam. E tem-se como fatores de intersetoriais para divulgar informações sobre
risco:

idade,

peso

(obesidade/sobrepeso), Saúde do Homem e conscientizar a população

histórico familiar.

masculina sobre a importância de construir uma

Neste ano, a orientação do Ministério da cultura de autocuidado e o acompanhamento
Saúde é que aos unidades e serviços de saúde médico periódico visando o diagnóstico precoce
foquem em ações e estratégias que busquem a de doenças, especialmente ao CA de Próstata.
melhoria do acesso a população masculina. E Lembrando que a Política Nacional de Atenção
enfoca não apenas a questão do Câncer de Integral à Saúde do Homem apresenta 5 eixos de
Próstata, mas na atenção à saúde do homem, e atuação:
em todo o ciclo de vida, tendo como slogan da
campanha:
1. Acesso e Acolhimento;

Homens: Adolescentes,
Jovens, Adultos e Idosos,
sejam protagonistas da sua
saúde!

2.Doenças

Prevalentes

na

População

Masculina;
3. Prevenção de Acidentes e Violências;
4. Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva e
5. Paternidade e Cuidado.

Abaixo registros de participação da SES em ações com enfoque a campanha Novembro Azul:

Participação em Mesa-redonda “Aspectos da
Saúde Integral do Homem”, em I Seminário
de Saúde do Homem, promovido pela SMS
Goiânia

Oficinas de capacitação de profissionais de
saúde na Região de Saúde São Patrício II
(Goianésia) sobre Saúde do Homem, com
enfoque a prevenção de violências e em
saúde sexual e saúde reprodutiva masculina
Lançamento e Inauguração do Centro de
Referência em Saúde do Homem, da SMS
Aparecida de Goiânia, sendo a primeira
unidade de referência em saúde do homem
implantada no estado de Goiás, foram
realizados

200

atendimentos

urologistas, cardiologistas e psiquiatria.

com

Planejamento integrado
Nos dias 26 e 27 de novembro aconteceu o Encontro Nacional de Coordenadores de Saúde do
Homem. O evento realizado pela Coordenação Nacional de Saúde do Homem configura-se em
uma estratégia de planejamento e organização das ações relacionadas a Saúde do Homem para o
próximo ano.
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