
UNIDADE E/OU ENDEREÇO NOME DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DATA HORÁRIO
UBS VILA CARRÃO 

R. Dr. Jaci Barbosa, 280 - Vila Carrão Palestra sobre amamentação O instrutor dará dicas sobre a amamentação correta 31/jul 14h às 15h

Museu do Ipiranga,R. Bom Pastor 731 Campanha Novembro Azul Orientação sobre a campanha Novembro azul e saúde do homem 05/nov 10h

FUNSAI, R. Dom Luíz Lasanha, 255, Ipiranga Prevenção do câncer de próstata apresentação dos sintomas e cuidados para diminuir chances de desenvolvimento 21/11/2019 10h

UBS São Vicente de Paula, R. Vicente da Costa,289 

-Ipiranga Acesso aberto ao conhecimento 

orientação sobre hábitos saudáveis para prevenção de câncer de próstata, prevenção 

DST/AIDS e serviços disponibilizados pela rede pública 26/27/11 xxxxxxxxxxxxxx

Bar do jura,R.Brasil Ação Saúde no bar

 será verificado sinaus vitais, solicitação de exames e sensibilização do 

acompanhamento a prevenção do câncer 18/nov 10h

FUNSAI, R. Dom Luíz Lasanha, 255, Ipiranga atividades durante o dia 1)Café da manhã e acolhimento,2) grupo de orientação, 3)atividades de PICS 28/nov 1)9h/ 2) 10h 3)14h

UBS Campestre, R. Arthur Nunes da Silva 206- 

Jabaquara Dia D

Consulta médica, grupo de meditção planejamento familiar e orientação de 

vasectomia, barbeiro e cabeleireiro, vacinação, entre outros 30/nov xxxxxxxxxxxxxx

UBS VILA CARRÃO 

R. Dr. Jaci Barbosa, 280 - Vila Carrão xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

UBS Vila Formosa I Ação da saúde do homem Grupos(sala de espera) com abordagem em DCNT, câncer de próstata, IST´s, entr 20/11 xxxxxxxxxxxxxxxx

UBS Formosa II Ação da saúde do homem café da manhã, entrega de brindes, acolhimento, teste rápido, consulta livre de 01/11 xxxxxxxxxxxx

UBS Fomosa II Ação da saúde do homem sábado de vacinação com consulta médica, oferta de exames e testes rápidos, AMPI 30/11 xxxxxxxxxxxx

UBS Moca Corredor da saúde Gupo educativo sobre saúde do homem, aferição de P.A, glicemia e teste rápido de 08-22-29/11 xxxxxxxxxxxxxx

UBS Comendador Gonzalez Novembro Azul

intensificação nas orientações acerda da saúde do homem, teste rápido, aferição de 

pressão arterial , entre outros 04 à 08/11 xxxxxxxxxxxx

UBS Vila oratório Novembro Azul

Triagem de dentista voltada para o público masculino, apresentação musical sobre o 

tema, distrivuição de lembrancinhas xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

UBS Bertioga Dia D Azul

Emm parceria com PAI Bertioga, será falado sobre a importâcia do cuidado da saúde 

do homem e distribuição de lembranças 06-13-27/11 xxxxxxxxxxxxxx

UBS Vila Guarani Novembro Azul

Consulta médica, Rotina, teste rápido de HIV, sala de massagem, meditação, Roda de 

viola, Sorteio de brinde 14/11 xxxxxxxxxxxxxxx

UBS Vila Manchester Novembro Azul Palestra com Clínico geral, Dr. Henoch sobre saúde do homem 08/11 xxxxxxxxxxx

UBS Pari Tenda da Saúde 

conversa sobre masculinidade tóxica com NASF E ESF, auriiculoterapia, orientação 

nutricional 21/11 9h às 16h

UBS Pari Tenda da Saúde 

Durante o mês terá aferição de pressão, teste rápido em homens do território, 

consulta médica com colaboradores da UBS, murais sobre o tema no mês xxxxxxxxxx

Ama UBS Água Rasa Novemmbro Azul

Orientação em sala de espera, planejamento familiar, orientação sobre doenças 

crônicas, consulta de enfermagem saúde do homem, teste rápido 11 à 14/11 xxxxxxxxxxxxx

Ama UBS Vila Antonieta Novembro Azul 

Palestra com orientação e atendimento individual, solicitação de exame, teste rápido 

IST, aferição de P.A e circunferência abdominal 30/11 xxxxxxxxxxx

UBS Jardim Iva Novembro Azul Teste rápido, Verficação de P.A e palestra sobre saúde do homem 30/11 xxxxxxxxxx

UBS Vila Nova York Novembro Azul Abordagem dos homens trabalhadores das fábricas no encontro da unidade 04 à 08/11 xxxxxxxxxxxx

UBS Vila Nova York Dia D

Circuito da saúde, avaiação antropométrica, avaliação nutricional, aferição P.A, 

avaliação de fisio, alongamento, saúde sexual, entre outros 30/11 xxxxxxxxxxx

UBS Brás Novembro Azul Educação com saúde, que irá abordar sobte autocuidado, CA de próstata, e IST´s 06-13-27/11 xxxxxxxxxxxx

UBS Brás dia D

Aferição de PA, Glicemia capilar, Teste Rápido, educação em saúde abordando 

autocuidado, CA de próstata e IST´s, dependência química, etc 13/11 xxxxxxxxxxxxx

UBS Carrão Novembro Azul 

Escuta qualificada de enfermeiro, agendamento de exame, teste rápido para 

IST´s, palestra abordando câncer de próstata, sensibilização para suicídio 18 à 22/11 xxxxxxxxxx

UBS Belenzinho Ação saúde do homem

Escuta qualificada, abordagem sobre paternidade, abordagem sobre IST e 

sexualidade. Atualização sobre calendário vacinal, teste rápido, etc... xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx


